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ΤΗΕ  ΠΓδί  νοίιηηε  οΓ  ίΗίδ  ηιαηιιαΐ  εάίίίοη  οί"  ίΗε  ΟαηιοπαΙ^ε  δβρίηα^ίηί 
\ναδ  ρΓείαεεά  Ηγ  α  1>πεί  δ1<είεΗ  οί  ίίδ  ΗίδίοΓγ  αηά  ρΐαη1.  Ιη  ραϋΙίδΗίη^ 

α  δεεοηά  νοίιιιτιε  ίί  ννάΐΐ  δΐιίηεε  ίο  εαΐΐ  αίΐεηίίοη  Ιο  ίΓεδΗ  (Ιείαίΐδ.  δοηιε  οί 
ίΚεδε  Κάνε  Ηεεη  ίΓεαίεά  ΐη  ίΗε  ίηίΓοάιιείίοη  ίο  α  δεραΓαίε  ίδδνιε  οί  ίΐιε 
ΡδαΙίεΓ2;  Ηαί  αδ  ίΗε  Ρ$αΙηι$  ίη  Ονβώ  πιαγ  εδεαρε  ίΗε  ηοίίεε  οί  ΓεαάεΓδ 
\νΗο  ιίδε  ίΗε  εοιηρίείε  εάίίίοη,  δαείι  αηίίείραίίοηδ  οί  ίΗε  ρΓεδεηί  νοίηιηε 
εχε  ΓερπηίεοΙ  ΗεΓε  Ιο§είΗεΓ  ννίίΐι  οίΗεΓ  ραΓίίεηΙαΓδ  \νΗίεΗ  ΐ>ε1οη£  Ιο  ίίδ 
εοηίεηίδ. 

ι.  Ιί  ΐδ\νε11 1<ηο\νη  ίΗαί  ίΗε  ηίηίΐι  αηά!  ΙεηίΗ  Ρδαΐηίδοί  ίΗε  ΗεθΓε\ν  Βίοίε 
ίοπΏ  α  δϊη^ΐε  Ρδαΐη  ίη  ίΗε  ΟΓεεΙζ  οΓ  ίΗε  8ερίυα§ίηί,  αηοΐ  ίΗαί  ίΗίδ  ΐδ  αίδο 
ίΗε  εαδε  \νίίΗ  ίΗε  ΗεοΓενν  Ρδαίπΐδ  εχίν.,  εχν.  Οη  ίΗε  οίΗεΓ  Ηαηά  εαεΗ  οί 
ίΗε  ΗεϋΓε\ν  Ρδαΐηΐδ  εχνΐ.,  εχίνϋ.,  ίαΐΐδ  ΐηίο  ί\νο  Ρδαΐηΐδ  ϊη  ίΗε  ΟΓεεΙν. 
Οοηδεοταεηίΐγ,  ίΗεΓε  ίδ  α  άοιιοίε  ηυηιεΓαΙίοη  οί  Ιΐιε  Ρδαΐηΐδ  ίΓοηι  ίχ.  22  ίο 
εχίνί.  τι  (ΟΙΟ;  αηά  ΐη  ίΗε  ραΓίίειιΙαΓ  Ρδαΐηΐδ  \νηίεη  αΓε  αϋίϊεΓεηΐΙγ  άϊνϊάεά, 
ίΗεΓε  ίδ  αίδο  Ιο  δοηιε  εχίεηί  α  (ΙοιιΗΙε  ηυηιεΓαΙίοη  οί  ίΗε  νεΓδεδ.  Ιη  Ιηϊδ 

εάίίίοη  ίΗε  ΉεθΓε\ν'  ηυπιοεΓδ  αΓε  αάοΐεά  ίο  Ιηε  ΌΓεε^'  αηά  άίδίΐηςηίδΗεά 
ίΓοηι  Ιηε  ΙαίίεΓ  Ηγ  Ηείη£  εηείοδεά  ϊη  ϋΓαεΙνείδ. 

Τηε  ΡδαΙίεΓ  Ηαδ  Ηεεη  ΗΓθ]<εη  υρ  ίηίο  ΐίδ  ήνε  Ηοοίίδ — α  άίνίδίοη  \ν1ιΐοΚ 
ίΗοιι§Η  ηοί  άΪΓεείΙγ  Γεεοςηίδεά  ίη  ίΗε  ΟΓεεΙί  Μ38.  ίδ  δπίηείεηίΐγ  ιηαΓΙίεά 
Ηγ  Ιηε  άοχοίοςίεδ  \νίίΗ  ννΙιίεΗ  ίΗε  ΠΓδί  ίοιίΓ  εοηείυάε.  ΤΗε  1\νεηίγ-ί\νο 
δίαηζαδ  οί  Ρδαΐηι  εχνίίί.  (=  εχίχ.)  αΓε  ραΓίεά  ον  δϋ^Ηί  ΟΓεαΙίδ  ίη  Ιηε  ίγρε. 
Α  δΓηαΙΙεΓ  ίγρε  Ηαδ  οεεη  εηιρίογεά  ιΗγοιι£ΗοιιΙ  ίΗε  Ρδαΐηΐδ  ίο  άίδΙίηςπίδΗ 
Ιηε  ίίίΐεδ  αηά  Ιηε  δίάψαλμα. 

Ιη  αΐΐ  ίΗε  Μ8δ.  \νΗίεΗ  Ηανε  ϋεεη  ιΐδεοί  ίοΓ  ίΗίδ  εάίίίοη,  εχεερίϊη^  ίΗε 

Ροηάοη  ραργΓϋδ  ίΓα§ηιεηΙδ,  ίΗε  Ρδαΐηΐδ  αΓε  λνΓίΙίεη  'δΐίοΗοιηείπεαΙΙγ,'  ίΗε 
στίχοι  ιίδυαίΐγ  εοΓΓεδροηάίη^  ογ  Ηείη^  ίηίεηάεά  ίο  εοΓΓεδροηά  ίο  ίΗε 
πιεΓηΗεΓδ  οί  ίΗε  ΗεθΓε\ν  ραΓαΙΙεΙίδηίδ.  ΤΗίδ  αΓΓαη^επιεηΙ  Ηαδ  Ηεεη 
ίο11ο\νε(1  ίη  ίΗε  ίεχί;  ίΗε  δεεοηά  Ιίηε  οί  εαεΗ  εοιιρίεί  (αηοί.  \νΗεΓε  ΐΗο 

1  ΤΗΐ  ΟΙίί  Τεείαηιοιί  ϊη  Οη'αά,  νοί.  ί.  2  ΤΗβ  Ρχαίι/ιχ  ίη  ΟηβΗ  (ΟαηιΙ).,  1889), 
(Ο'αιηΙ).,  1887),  ρρ.  χι. — χνϋ.  ρρ.  νϊ.  ΓΓ. 



VI 

ρ&ΓβΙΙβΗδΠΐ  ίοηηδ  α  ίπρίεί,  ίηε  ΙηΪΓά  Ιίηε)  ηα.νίη§  οεεη  ίηκ>\νη  δ1ΐ§ηί1γ 
ϋ3.ε1ί  Ιο  πίΣίΓΐί  ίίδ  δυοοΓάίηαΐΐοη  ίο  ίηε  ίΪΓδΙ.  Τηε  δβνεΓαΙ  Μ85.  άίίϊεΓ 
ηοννενεΓ  ΙχιΙη  αχ  ίο  ίηε  ηυπιοεΓ  οί  ίηε  Ιίηεδ  αηά  οεεαδίοηαΐΐγ  αίδο  αδ  ίο  ίηε 
2Γουρϊη§  οί  ίηε  \νοΓ(1δ,  αηοί  ίηεδε  ναπ&ίίοηδ  ηανε  οεεη  τεοοΓάεά.  ίη  ίΐιε  ηοίεδ. 
Τηε  άίνίδΐοη  οί  Ιίηεδ  ίη  ίηε  ίεχί  ίδ  §εηεΓ3,11γ  εοηίοπηεά.  ίο  ίηαί  ίη  ίηε  Μ  δ. 
\νηίε1ι  ίί  τερΓεδεηίδ;  οηί  ίη  Ρδ.  εχνΐϋ.  (  =  εχίχ.),  \νηεΓε  ΐηΓθ\νδ  ίηε 
ηια_)οπίγ  οί  ίηε  νεΓδεδ  ίηίο  δίη§1ε  ϋηεδ,  ΐί  ηαδ  ΐ>εεη  ίηου§ηί  οείίεΓ  ίο 
αάηεΓε  ίο  ίηε  πδααΐ  άίνίδίοη.  δϊηιϋαΓ  3ΧΓ3.ησ£Γηεηίδ  ηανε  ϋεεη  αάορίεά  ϊη 
ίηε  οίηεΓ  Βοοίίδ  \νηίεη  αΓε  νντίίίεη  στιχηδόν,  νίζ. :  ΡΓονεΛδ,  Εεείεδίαδίεδ, 
Οαηίίείεδ,  Τοο,  αηά  ίηε  ί\νο  λΥίδαΙοηίδ. 

ι.  Ιί  ηαδ  οεεη  ίοαηά  ίηεχρεάίεηί  ίο  εχηίοίί  ϊη  ίηε  ίεχί  ίηε  ηηηΐΰεΓεά 
δεείΐοηδ  ίηίο  \νηίεη  ίηε  Βοοίίδ  οί  ΡΓονεΛδ,  Εεείεδίαδίεδ  αηά  Οαηίίείεδ  αΓε 

άϊνΐάεά.,  αρραΓεηίΙγ  βγ  ίηε  ίίΓδί  ηαηά1,  ίη  Β,  αηά  ίηε  Ιαδί  ίΛνο  Ιεδδ  ΙηοΓοα§η1γ 
ίη  ̂  ;  αηά.  ίηε  είΓεεί  οί  αάηιίίίίη§  ίηε§ε  ηιπηοεΓδ  ίηίο  ίηε  ίοοί-ηοίεδ  λυοιιΜ 
ηανε  ϋεεη  ίο  ονεΓεΐΌ\ν(1  αηά  εοηίιίδε  ίηε  1αίίει\  Α  ίαΜε  δηε\νίη§;  ίηε  νεΓδε 
ογ  ΛνοΓά.  ίη  α  νεΓδε  αί  \νηίεη  εαεη  οί  ίηε  δεείΐοηδ  οε§ίηδ  \νί11  οε  ίοιιηά 
1>ε1ο\ν2;  ΙηείΓ  ρηΓροδε  αηά  ηιείηοά  ίδ  αη  ϊηΙεΓεδίίη^  ρΓοοΙειη,  οηί  οηε  ιιροη 
\νηίεη  ίηίδ  ίδ  ηοί  ίηε  ρΐαεε  ίο  εηίεΓ. 

3·  Ιη  ίηε  ηοη-εαηοηίεαΐ  Βοοίίδ  οί  ίηίδ  νοίιντηε  αηά  ίη  Ιηε  εχίΓα-εαηοηί- 
εαΐ  ροΓίίοηδ  οί  ΕδίηεΓ,  \νηεΓε  ίηεΓε  ίδ  είίηεΓ  ηο  Ηεΐ>Γε\ν  οπ^ίηαΐ,  ογ  ηοηε 
ηονν  1ίηο\νη  ίο  εχίδί,  ίηε  δεεοηάαΓγ  νεΓδε-ηνηηεΓαίίοη  ίδ  ίΐιαί  οί  ίηε  Εαίίη 
Βίοΐε.  Τηε  Εαίίη  νεΓδεδ  οίίεη  άίίϊεΓ  δο  δεποιίδΐγ  ίΐΌΐη  ίηε  Οτεεί·:,  α  δ  \νε11 
ίη  ΙηεΪΓ  ηηηιΙ)επη§  αηά  ροδίίίοη  αδ  ίη  ίΐιε  εηαΓαείεΓ  οί  ΙηείΓ  ίεχί,  ίΐιαί 
εοηιραπδοη  οεεοηιεδ  ίεάϋοιίδ  αηά  οΐίίηειιΐί ;  αηύ  ίί  ίδ  ηορεά  ίηαί  ίΐιε  ιηείηοά 
\νηίε1ι  ηαβ  1)εεη  αάορίεά  ηιαγ  οε  ίοηηά  δεΓνίεεαοΙε  ον  δΐιιάεηίδ  οοίΐι  οί  ίηε 
ΕΧΧ.  αηά  ίηε  νυ1§αίε.  Ιη  δοηιε  εαδεδ  ίηε  εοΓΓεδροηάεηεε  ίδ  ο1οιιΐ>ίίΙι1 ;  ίη 
ιηαηγ  ίί  εχίεηάδ  ίο  α  ρ&τί  οί  α  νεΓδε  οηΐγ.  λΥηεη  ΐΗε  Ρ,αίίη  δίορδ  δηοΓί 
ίη  ίΐιε  ιηίάαΐΐε  οί  3.  ΟΓεεΙί  νεΓδε,  α  δΗοΓί  ηγρίιεη  ίη  ίΐιε  ηιαΓ§^η  ίηάίεαίεδ 
ίηε  ίηίεΓΪΟΓ  Ιίηιίί  οί  ίηε  ίοιτηεΓ. 

4·  Α  Γεηΐ3.Γΐ<αο1ε  άίνεΓ^εηεε  ίη  ίηε  αΓΓ3,η§εηιεηί  οί  ίηε  δερίιια^ίηί  αηά 
01(1  Ρ,αίίη  νει-δίοηδ  οί  Εεείεδίαδίίεπδ  χχχ. — χχχνί.  εαΐΐδ  ίοΓ  ηοίίεε  ηεΓε.  Ιη 

1  δεβ  Οοζζα,  ΡτοΙβ££.  ο.  χχ. 
2  Τΐιβ  Βεοιϊοηδ  ίη  Β  βε§ίη  ΒενβΓίΐΙΙγ  Εδ 

Γο11ο\ν5 :  Ρι-ον.  ΐ.  ι,  7,  8,  2ο  ;  ϋ.  ι,  13,  ίδ 
{μ.-η  σε  καταλάβγί),  2ΐ  ;  ϊϋ.  τ,  13,  27,  29,  31» 
33»  34»  35  >  ϊγ·  Ι>  4  (Φύλασσε),  ίο,  2ο;  ν.  ι, 
ΐ5,  22  ;  νί.  ΐ2,  2ΐ ;  νϋ.  ι  (υίε',  τίμα);  νίϋ.  ι ; 
ίχ.  7,  ΐ3  ί  χ-  Τ>  τ9  '<  χι·  31 ;  χ'η·  2°;  χίγ·  6 ; 
χνί.  ίο,  ι6;  χνϋ.  17;  χίχ.  2ο·  χχ.  22;  χχϋ. ΙΟ,  17!  ΧΧΪίί.  12,  22;  XXIV.  I,  13,  2τ,  24, 
38,  47ι  67;  XXV.  ι,  7  (<*  είδοι^),  ι6,  21 ; χχνί.  4>  12 >  χχνίί.  ι,  ιι,  25;  χχνίϋ.  17 
(παίδευε);  χχίχ.  17,  28.  Εοε1β«.  ί.  ι,  12 ; 
ίί.  14  (και.  εγνων),  2θ,  24  (καί  γε  τούτο) ; 
ίίί.  14  ;  ίν.  ι,  4,  15 !  ν·  9·  τ7 !  ν'·  7  ?  ν'ΐ·  χ3· 
23;  νίίί.  ι,  9  («αϊ  έδωκα),  15,  17  (και  καρδία), 

ίχ.  7,  13;  χ·  ι,  14;  56θΐίοη  ηοί  ηαηιΐ3€Γ€(3]; χί.  9!  χ»·  8.  Ο&ηΙ.  ί.  ι,  4  (είλκυσα»/),  ίύ. 
(εϊσ^ΐ'εγ/ίεν),  ίί).  (αγαλλίασώμεθα),  5,  3,  ιι, 
12  {νάρδος),  15,  ι6  ;  ίί.  ι,  3>  [ίΠΓεε  δεοποηδ 
ηοί  ηηηι^εΓεά] ;  ίίί.  6;  ίν.  ι,  ι6;  ν.  ι  (εΐσ- 
ή\θοι>),  2,  ίί).  (άι/οι^ον),  3,  9)  ΙΟ>  Ι7ί  γί· 
3,  ίο  (ΐδεϊι/),  12;  νϋ.  ι,  ίΐ>.  (η  ερχομέι^η),  8, 
ίί).  (καϊ  έσονται),  9  (πορευόμενος) ;  νίϋ.  5, 
Ϊ13.  (νπο  μήλον),  ίο,  II,  13. 

Ιη  Χ  5ες[ίοη-ηαηι1)εΓ5  οοοογ  οηΐν  ίη  ίΗε 
ίΪΓ5[  ίοηΓ  οηαρίεΓδ  οί  Εος1ε8Ϊ3ί;ΐε5  &η(Ι  ίη 
Οαηΐίοΐεδ,  Εηά  ίΗε  Γε\ν  ίεοιϊοη^  ιΗαι  Ηανε 
1>εεη  ηοιεά  άτ&  ηιυοΚ  1»Γ§εΓ  ϋΗαη  Ιηοκε  ίη 
Β.  ΤΗεν  Βε^ίη  3.«  Γο11ο\ν8:  Εεείεδ.  ί.  ι :  ϋ. 
2;  ίίί.  ι;  ίν.  9·    Οαπε.  ί.  ι,  15;  ίίί.  6;  νί.  3- 



νίί 

ίηεδε  εηαρίεΓδ  ίηε  ΟΓεεΙί  οι·ά<?Γ  ίαίΐδ  Ιο  γίείοΐ  α  ηαίιίΓαΙ  δεςιιεηεε,  \νηεΓεαδ 
ίηε  Ταίίη  αΓΓαη^εηιεηί,  Λνηίεη  ίδ  αίδο  ίηαί  οί  ίηε  δγπαε  αηά  Απτιεηίαη 
νεΓδίοηδ,  ηια1<:εδ  εχεείΐεηί  δεηδε.  Τ\νο  δεείίοηδ,  ε.  χχχ.  25 — χχχϋί.  ΐ3β  (ώ? 
καλαμώμενος ..  .φυλάς  Ιακώβ)  αηά  ο.  χχχϋί.  1311 — χχχνί.  ι6α  (λαμπρά  καρδία... 
έσχατος  ή"/ρύπνησα),  ηανε  εχεηαη§εά  ρΐαεεδ  ίη  ίηε  Ταίίη,  αηά  ίΐιε  εηαη^ε 
Ϊ5  ]ιΐδίίηεά  ογ  Ιΐιε  Γεδίιΐί.  Οη  εχαιηίηαΐίοη  ίί  αρρεαΓδ  ίηαί  ίηεδε  δεείίοηδ 

οχβ  ηε&Γΐγ  εςιιαΐ,  εοηίαίηίη^·  ίη  Β  154  &ηά  1 59  στίχοι  Γεδρεείίνεΐγ,  Λνηίΐδί 
Κ  εχηίοίίδ  ι6ο  ίη  εαεη.  ΤηεΓε  εαη  οε  Ιίίίΐε  άοιιοί  ίηαί  ίη  ίηε  εχεηιρίατ 
ίΓοηι  Λνηίεη,  δο  ίοχ  αδ  ίδ  εεΓίαίηΙγ  1ίηο\νη,  αΐΐ  οιιγ  ΟΓεεΙί  Μ83.  οί  ίηίδ  οοοίί 
αΓε  υΐίίιηαίεΐγ  άεπνεά  ίηε  ραΐΓδ  οΓ  Ιεανεδ  οη  λνηίεη  ίηεδε  δεείίοηδ  λνεΓε 
δενεΓαΙΙγ  \νπίίεη  ηαά  οεεη  ίΓαηδροδεά,  \ν1ιεΓεαδ  ίηε  Ταίίη  ίΓαηδΙαίΟΓ, 
\νοΓΐαη<τ  ίΓοηι  α  Μ  δ.  ίη  λνηίεη  ίηε  ίΓαηδροδίίίοη  ηαά  ηοί  ίαΐίεη  ρΐαεε, 
ηαδ  ρΓεδεΓνεά  ίηε  ίπιε  οιχΙεΓ1.  ΙΙηάεΓ  ίηε  είΓεαιηδΙαηεεδ  ίί  ηαδ  1>εεη 
]υο!§ε(1  οεδί  ίο  ίοΐίολν  ίηε  §υίοΙαηεε  οί  ίηε  Ταίίη,  Γε^αι-άίη^  ίί  αδ  ίηε 
ΓερΓεδεηίαίίνε  οί  α  Οτεείς  ίεχί  εαήίεΓ  ίη  ίηίδ  ραΓίίειιΙαΓ  ίηαη  ίηαί  λνηίεη 
ίδ  1<ηο\νη  ίο  ηδ  ίηΓοη^η  οιιγ  εχίδίίη^  Μδδ.2 

5.  Τηε  ΟΓεεΙν  εκίάίίίοηδ  ίο  ίηε  Βοο1<  οί  ΕδίηεΓ  αΓε  άίδίίηςνιίδηεά  ίΓΟΓη 
ίηε  εηαρίεΓδ  οί  ίηε  ΗεΟΓελν  ίεχί  Ογ  δυεεεδδίνε  ΙείίεΓδ  οί  ίηε  αίρηαοεί3,  αηά 
άίνίάεά  ίηίο  νεΓδεδ  λνηίεη  α§Γεε  ίη  1εη§ίη,  αΐΐίιοα^η  ηοί  ίη  ηυηαεΓαίίοη, 
λνίίη  ίηοδε  οί  ίηε  εοπ:εδροηάίη§  Ταίίη. 

6.  Ιη  ίηε  Βοοίί  οί  Τοοίί  ίΐιε  ίεχί  οί  Κ  άίίϊεΓδ  δο  ιηαίεπαΐΐγ  ίτοηι  ίηε 
ίεχί  οί  είίηεΓ  Β  ογ  Α  ίηαί  ίί  λναδ  ίουηά  ίηεοηνεηίεηί  ίο  άίδρίαγ  ίίδ  ναπαηίδ 
ίη  ίηε  αρραταίης  ΰΗΗαίί.  Τηε  δίηαίίίε  Τοοίί  ηαδ  ΙηεΓείοΓε  οεεη  ρπηίεά 
ίη  εχέεηχο  οεηεαίη  ίηε  ναίίεαη  ίεχί,  οπί  ίη  α  δηιαΙΙεΓ  ίγρε,  ίο  άεηοίε  ίίδ 

δεεοηάαΓγ  εηαΓαείει·.  Το  αδδίδί  εοηιρίΐπδοη  ίί  ηαδ  οεεη  άίνίάεά  ίηίο  νεΓδεδ 
εοΓΓεδροηάίη^  &5  ηεαήγ  αδ  ροδδίοίε  \νίί1ι  ίηοδε  οί  ίηε  δίαηάαΓά  ίεχί. 

ΤΗε  ρυο1ίδηε(1  ίεχίδ  οί  δενεη  Μδδ.  ηανε  Ι^εεη  εοΐΐη,ίεά  ίοΓ  ίηε  ρΓεδεηί 
νοίιιηιε.  ΤηΓεε  οί  ίηεδε  (Β^Α)  αΓε  (Ιεδεποεά  ίη  ίηε  ίηδί  νοίιιηιε;  α  ίε\ν 
ραΓίίεηΙαΓδ  τηνίδί  οε  αοΐοΐεά  ΙιεΓε. 

1  ΤΗβ  δοΐυΐΐοη  ΐκ  οΐιιε  Ιο  Ο.  Κ.  ΚπΙζ^εΠε 
{)αιτζξε/α.5$ίε5  εχ<:£.  ΗαιΜιιείι  ζιι  άεη 
ΑροΙίνγρΗβη.,  ν.  ρρ.  169,  17°)· 

2  ΤΗβ  ΐΓαηκροΗΪΐΐοη  Ηακ  ΓεηάεΓεά  ϊΐ  ηε- ςεϋϋαΓγ  Ιο  ρπηΐ  κατακ\ηροι/ομήσ€ΐ.ς  ίη  8ιγ. 
χχχνί.  ιό1»,  ίηχίείκΐ  οΓ  κατεκληρονόμησα,  ΐΐιε τεαοΊπς  οΓ  Μ  οιιγ  υηοίίΐΐ  ΒαΐΗοΓΪΐίεκ.  Αδ 
ΚΓΪΙ/κεΗβ  οοκει-νεϋ  {Ηαηίίύκί/ι,  ν.  ρ.  475). ϊ[  ϊκ  εΙεαΓ  ΐΗαΐ  κατζ κληρονόμησα,  ίδ  ιΗε 
Γβδίιΐΐ  οΓ  α  (ΙεπρεΓαΙε  είΓοΠ  οη  ΐΐιε  ραΠ  οΓ 
Ιΐιε  ΛςΓΪϋε^  Ιο  Ι^γΪπ^  ιΗε  νεΓϋ  ίηίο  Ηαπηυηγ 

ννϊΐΚ  ή-γρνπνησα,  ννΗίοΚ  ΪΓηιηεύϊαΙεΙγ  ρΓε- οεόεδ  ίί  ΐη  ιΗβ  ΟΓεεΙί  ΟΓάεΓ.  ΤΗε  ϊιηρεΓΣΐ- 
ΐϊνε  ίδ  δυ^§εδίεα1  ίη  ιηε  Εαΐίη  ογοΌι·  ϋγ 
ιΗε  ΓθΓε§οϊη5  σύι>α·γ€,  1)υΙ  ίί  ίδ  ηαίΐε  ροδδίοίε ΐΗ&ί  ίΐιε  ΓαΙηΓΟ  δίοοιί  ΚεΓε  ΟΓΪςίηαΙΙγ;  ιΗε 
Ο.  1·.  Ηίΐδ  /ιενείίϋαδϊε,  ά\λΛ  ίϋ  ίδ  δΐιρροΠεϋ 
\>γ  ιΗε  ίπιροΓίαηΙ  οηΓδίνβ  ιο6  (ΡαΓδοηδ), 
\νΗίοη  Γείκΐδ  κατακληρονομήσαζ. 

3  ΤΚίδ  πιείΗοϋ,  ίη  α  δΙίςΗιϊγ  ίΙίίΓεΓεηΙ 
Γογπι,  ίδ  αά!ορΐε<1  \>γ  Ώτ  Ρίείά  (Ι^είια  Τίίί, 
ξναεε.,  Οχοη.  1859)· 

I 



νιη 

ΟθϋΕΧ  νΑΤΙΟΑΝϋδ. 

Τηίδ  Μ8.  οοηίίηιιεδ  ίο  δΐιρρίγ  ίηε  ίεχί  οί  ίηε  εάίίίοη  \νηεΓενεΓ  ίί  ίδ 
αναίΐαοΐε.  Ιη  ίηε  ΡδαΙίεΓ  ίεη  Ιεανεδ  ο£  ίηε  οπ§ίη&1  Οοάεχ  ηανε  οεεη  Ιοδί, 
αηά  ίηε  πιίδδίη^  ροΓίίοη  ίδ  δΐιρρίίεά  ίη  ίηε  ηι&ηιΐδεπρί  ογ  ίηε  δαηιε  Γεεεηί 
ειίΓδίνε  ηαηά  ογ  \νηίεη  ίηε  ρΗηια  ηιαηηχ  ηαδ  Οεεη  Γερίαοεά  ϊη  ίηε  §αρδ 
οί  Οεηεδίδ  ο,ηά  ι  Κίη^δ.  Ιη  Οεηεδίδ  ίηε  ίεχί  οί  Α  \ναδ  ϊη  ίηίδ  εάίίίοη 
ίηδίΣΐΙΙεά  ίηίο  ίηε  ρΐαεε  ναοΣίΙεά  Ογ  ίηε  ίΪΓδί  η&ηά  οί  Β ;  ίη  ίηε  Ρδαίπΐδ  ίηε 
ίεχί  οί"  Κ  ΐδ  ίΐιε  ηαίιη-αΐ  δΐίΟδίίΐυίε1. 

Οοόεχ  δίΝΑΐτίουΒ  (ίηείαάίη^  €οά.  Γπάεπεο-Αυ§ιΐδΙ&ηιΐδ). 

ΑοοοΓ(ϋη§  Ιο  ΤίδεηεηάοΓί  ίηε  ροείίεαΐ  οοοίίδ  ΐη  £\  αΓε  ίηε  νοΛ  οί  ίηε 
ΙπιγοΙ  οί  ίίδ  ίοιίΓ  δΟΓίοεδ,  \νηοηι  ηε  άίδίίη^αίδηεδ  αδ  Ο.  Οί  ίηε  ηιηηεΓοαδ 
εοΓΓεεΙΟΓδ  \νηο  ηανε  άεαίί  \νϊίΗ  ίηε  ίεχί  οί  Ν,  Ιηε  δεεοηά,  ̂ ε  α,  3.  ηαηά.  οί 
ίηε  δενεηίη  εεηίιΐΓγ,  ηαδ  οεεη  ενεΓγχνηεΓε  αείίνε  ίη  ίηεδε  Βοοίίδ.  Ηίδ  εοΓ- 
τεείΐοηδ  η&νε  ηοί  υηίΓεςταεηίΙγ  οεεη  εΓαδεά  ογ  οίηεπνίδε  δεί  αδίάε  είίηεΓ  ογ 
ηΐηίδείί,  ογ  ογ  α  δηΟδεφίεηί  τενΐδεΓ,  \νηο  ίδ  ηοί  ίάεηΐίίΐεά.  Ιη  Ιηε  ηοίεδ 
Ιο  ίηε  Ρδαΐηΐδ  Ιηε  δγηιοοΐ  ί^·5  ηαδ  οεεη  εηφίογεά.  ίοΓ  ίηε  εοητεείΟΓ  οί 
οιιί  ίί  ίδ  ηεοεδδϋΓγ  ίο  αρρπδε  ίηε  ΓεαάεΓ  ίηαί  Τίδεηεηάοι-ί  ηαδ  ε1δε\νηεΓε 
επιρίογεά  ίηίδ  εχρΓεδδίοη  Ιογ  αηοίηεΓ  ηαηά  οί  ίηε  δενεηίη  εεηιιΐΓγ  ίο  \νηΐοη 
ηε  άεηίεδ  αηγ  ραΓί  ίη  ίηε  εοΓΓεείίοη  οί  ίηε  ροείΐεαΐ  οοοίίδ2.  Ιη  ίηε  Γεηιαίη- 
ίη§  οοοίίδ  οί  ίηίδ  εΐαδδ  ίηε  απιοί^ιιίίγ  ηαδ  οεεη  ανοίάεά  ογ  αηοίηεΓ  ηιείηοά 
οί  ηοίαίίοη. 

ΟΟΌΕΧ  ΑΕΕΧΑΝΌΚΙΝυδ. 

Τηε  δοπϋε  οί  ίηε  ίηήά  νοίαηιε  οί  ίηε  Οοάεχ  ΑΙεχαηάπηιΐδ  άειίνεά  ηίδ 
ίεχί  ίΓοηι  α  1ίίαΓ§ίεα1  ΡδαΙίεΓ,  αηά  ίΓοητι  ίί  ίηίΓοάιιεεά  ίηίο  ίηίδ  §τεαί  Βίοίε 
οί  ίηε  ήίίη  εεηίιηγ  α  ςααηίίίγ  οί  ίθΓεί§η  ΓηαίίεΓ  τεί&ίίη^  ίο  ΐΗε  Ρδαΐηίδ. 
Τηεγ  3.Γε  ρΓεεεάεά  ίη  Α  ογ  ίηε  Ερίδίΐε  οί  δ.  Αίηαηαδίαδ  ίο  ΜαΓοεΙΙίηαδ 
(ίί.  5^5  γ — 53°  ή3>  ίΩε  ΑΓ^νίΓηεηί  οί  Ειΐδεοίιΐδ  ΡαηΊρΙιϋί4,  α  ί&οίε  οί  ίηε 
εοηΐεηίδ  οί  ίηε  Ρδ&ΐιηδ,  αρρ&ΓεηίΙγ  άαε  ίο  ίηε  δαηιε  αιιίΚοι·5,  αηά  οαηοηδ 

ι  8εβ  Ώτ  5αη<3αν'5  γ6ιτι3γ1<;  ϊη  ΐΗε  Αεα· 
άεηιγ  οί  Ώεο.  24,  1887:  "ϊη  ιΗε  ΙαίΙεΓ  ρΆΠ οΓ  ΐίιε  Ρδ&ΐπΐδ,  λνουΐά  ηοΐ  ΐΗε  Ιεχί  οί  £ζ 
ηείίΓεΓ  Ιο  \νΗαΙ  ΐΗε  Ιεχί  οΓ  Β  ιυοηΐά  Ηανε 
δεεη,  ΙΓΪΙ  \νεΓε  εχίαηΐ,  ΐΗ^η  ίΗε  ίεχί  οί  Α?" 

2  ΡνοΙε££.  αά  ϋοά.  Ξίη.  Ρείτ.  ρ.  9*· 
'ΈΐοΓΟδ  νεΓΟ  νεΓδίουδ  δοπρίοδ  0Ά  ιτιαχϊ- 
πιαπι  ρ&Πεπι  οπιηΐυπι  δοΐυδ  ε[  πΐ3§η3.  ςυί- 
όεπι  ουιη  άϊΗ§εηΐία  ΐΓαοΙανϊΐ,  Ο15  ρΐαηε  ηοη 
Εΐΐί§ϊΐ." 

3  II  ίδ  Ιιε^εά  ΑθΛΝΛΟΙΟγ  Λρχίβ- 
πιοκοπογ    Αλε|Ξ<λΝλρΐΛ0  ειο 

ΤΟγϋ    ψΛλΜΟγΟ.     ΤΗε  οοΙορΗοη  ίδ 
ΑΘλνλοιου  Λρχιεπιοκοπογ  |  Α- 
λεΞλΝλρίΛΟ    επιοτολΗ  |  προο 
ΜΛρκελλίΝΟΝ. 
4  Υποθεοειο   (δίο)  ΕγοεΒειογ 

τογ  ΤΤλΜφιλογ. 
6  περιοχΛΐ  ειο  τογο  ψ^λΜογε. 

α.  Προτροττί)  θεοσέβειας  καΐ  αποτροπή 
τον  εναντίου.  β' .  Ήροφητία  7τερ!  Χριστοΰ και  κλν/σεω?  Ιθνων.    κ.τ.\.    ΤΗεδε  7τεριο- 



IX 

ο£  ΐΗε  Ρδ&ΐπΐδ  ίοΓ  άαγ  αηά  ηϊ§Ηΐ:  ιίδε  (£ί.  531  ν — ί>52ν)1'  ΑίΐεΓ  ΐΗε  Ρδαίιτίδ, 
Ιο  λλΊιϊοΙί.  ίΐιε  ψαλμό*  ιδιόγραφος  ΐδ  αρρεηάεά  &δ  Λε  1515Ι,  ίοιιηεεη 

03.ηίΐε1εδ  οοοαΓ  ΐη  ΐΐιε  ί"ο11ο\νίη§  οΓάεΐ":  Εχοά.  χν.  ι  — 19  (φδή  ~Μωυσέως  εν 
τή'Έξόδω),  ΌεηΙ.  χχχϋ.  ι — 43  (ψδή  ~Μωυσέως  εν  τω  Αευτερονομίω),  ι  Κε§. 
ϋ.  ι  —  ίο  (προσευχή  "Αννας  μητρός  Σαμουήλ),  Εδ3..  χχνί.  9 — 2θ  (προσευχή 
Έζεκίου  [δίε]),  Ιοη.  ϋ.  3 — !°  (προσευχή  Ίων  α),  Η&ΐ>.  ΐϋ.  ι  — 19  (προσευχή 
Άμβακούμ),  Εδ&.  χχχνίϋ.  ίο — 2θ  (προσευχή  'Έξ'εκίου),  ΐΗε  ΡταγεΓ  οί 
Μαηαδδείι,  Όαη.  ΐϋ.  23  [2 — 21,  Τΐδείι.]  (ττροσβυχή  Αμαρίου),  Όαη.  ΐΐΐ.  23 
[■28 — 65]  (ύμνος  των  πατέρων  ημών),  Μαξίιϊβεαί  (προσευχή  Μαρία*  τ^ϊ  #εο- 
τόκου),  Νιιηο  άίηηίΗε  (προσευχή  Συμεών),  Βεηβάκίηζ  (προσευχή  Ζαχαρίου), 

Λε  ΜοΓπΐησ;  Ηγπιη  (ϋμνος  έωθίνός);  ΐΗε  δίΛδεπρίΐοη  οείη§  ωλώ.1  ιλ. 
Χϊηε  Ιεανεδ  οί  ΐΗε  Ρδ3.1ΐεΓ  αΓε  ιηΐδδΐη§  ΐη  Α,  \νΐί!ι  3.  εοΓΓεδροηάίη^  Ιοδδ 

ίη  ΐίδ  Ιεχϋ  οί  Ρδδ.  χΐίχ.  19 — Ιχχΐχ.  ίο. 

Εογ  Λε  αρραναίιΐί  ΰΗίκηε  οί  ίΚε  Ρδ^ΙΐΏδ  ΐί  ηαδ  ϋεεη  ΐΗοιι^Ιιί;  άεδΐιταοίε 
Ιο  ετηρίογ  ΐΐιε  Ιεδίΐπιοηγ  οΓ  ΐΙίΓεε  οίΙιεΓ  ιιηεΐαΐ  Μ38.  ΤΗε  ίΪΓδΙ:  1\νο,  Πίνε 

ΐΗε  &Γε1ιεΙγρε  οί"  Α,  \νεΓε  ΙΐΐιΐΓ^ΐεαΙ  ΡδαΙίεΓδ ;  Ιΐιε  ί1ιίι·(1  εοηδΐδίδ  οί  ίνζξ- 
πιεηΐδ  οί"  Λε  ίΪΓδΙ;  βοοίί  ννΙιίοΗ,  ΐί  ηοί  οί  νει-γ  εαήγ  άαίε,  3.ρρε&Γ  ίο  ρΓε- 
δεΓνε  αη  εαήγ  Ιεχί.    Εαείι  οί"  ίΐιεδε  Μ83.  ροδδεδδεδ  ίεαίιίΓεδ  οί  δΐη^ιιΙαΓ ίη(6Γ68(. 

ΡδΑΕΤΕΚίυΜ  ΟΚΑΕΟΟ-ΕΑΤΙΝυΜ  νΕΚΟΝΕΝδΕ. 

Α  Η1ίη£ΐΐ3.1  ΡδΕίΐβΓ  οί  λν"ε5ΐει·η  οπ^ίη  3.ηά  ΕΐίπουΙεά  Ιο  ιηε  6ιη  οεηΐυΓγ2,  ίη 
ςιίΕΓίο,  εχηίοίΐΐη|ί  εΙ  εΕεη  ορεηίη§  Ιηε  ΟΓεεΙν  Ιεχί  ίη  ΕεΙιπ  ΙεΙΙεΓδ  οη  ιηε  Ιείΐ- 
ηαηά  ρΕ§ε  Επα*  οη  ιηε  ΓΪ§ηΐ  ε  ΕεΙΪπ  νεΓδίοη  Λνηίςη  ίδ  ίη  Ιηε  ηιειπ  Οΐά  ΕεΙπί3.  Τηε 
Μ8.  ίδ  ννίιΗοαϊ  ραηοΐυΕίίοη,  ουί  ννπΐΐεη  στιχηρώς.  Α  ίενν  ροπίοηδ  οί  Ιηε  Ρδαΐηΐά 
(ί.  ι — ϋ.  7)  Ιχν.  2ο — Ιχνϋί.  3,  Ιχνϋί.  26 — 33)  η&νε  1>εεη  Γερίαοεά!  ογ  δαρρίίεά  βγ  Ά 
}ΐΆηά  οί  ΐΗε  Ιεηΐη  οεηΐηΓγ,  Ιο  ννηίςΗ  Ιηε  εοΓΓεοΐϊοηδ  ΐ1ΐΓοη§ηουΐ:  ΐΗε  Μ  δ.  αΓε  §εηε- 
τ&\\γ  άυε.  ΤΗε  ψαλμός  Ιδιόγραφος  δεεπίδ  Ιο  ηανε  ηαά  ηο  ρΐαςε  ϊη  Ιηίδ  ΡδαΙίεΓ 
ρ-Ηίηα  τηαηΗ ;  ί[  ίδ  αάίίειΐ  ίη  ΟΓεεΙί  3.ηά  Ι^αάη  ογ  ιηε  ΙαΙεΓ  ηαηά.  Τηε  Οαηίϊοΐεδ  οη 
Ιηε  οίΗεΓ  Ηαηά  αρρεαΓ  Ιο  οε  ίη  ιηε  ήι-5ΐ  Υιαηά  αηά  ΕΓε  λνίιηοαΐ  ςοιτεαίίοη4.  Εί§ηΐ 
Οαηΐΐςίεδ  ΕΓε  §ίνεη  ίη  ΐΗε  ίο11ο\νίη5  ΟΓοΙεΓ  :  Εχοά.  χν.  ι — 2ΐ,  ϋευΐ.  χχχϋ.  ι — 44- 
ι  Κβ§.  η.  ι — ίο,  Εδ&.  ν.  ι — ο>  Ι°η·  3 — ΙΟ>  Ηαϋ.  ϋί.  ι  — 19,  Μαξηϊβαιί,  Όαη.  ϋϊ. 
23  [27—67]. 

ΤΗϊδ  Ρδ&ΙίεΓ,  ννΗίεΗ  ΐδ  Λε  ρΓορεΓίγ  οί  ΐΗε  ΟΗαρίεΓ  οΓ  λ'εΓοηα,  \ν&δ 
ραΙ)Πδ1ιεά  Πγ  Οίιΐδερρε  Βϊαηείιΐηΐ,  α  ηαάνε  αηοΐ  αϊ  οηε  Ιίπιε  α  Οαηοη  οΓ 

αί,  ιιηάεΓ  ΐΗε  ΐίΐΐε  οί  υποθέσεις,  ΕΓε  ρΓε- 
χεά  Ιο  Ευ^εοίυϋ'δ  ΟοπιηιεηΐΕΓγ  οη  ΐΗε Ρηε1πι5  (Μοηιίαυοοη,  ϋοΙΙ.  ηον.  βαίκ  ί. 

2 — 6 :  Ραπ5,  ΐ7°6)«  °ηΙ  "  %νοη1ί!  δεεπι  ίο  οε- 
1οη§  Ιο  «οπιε  οίΗεΓ  \νοΓΐί  "  (^ί^ΗΐίοοΙ,  Εη- 5βΙ)ΪΗ5  ο/  ϋα€$.,  ϋίοι.  Ο.  Β.  ϋ.  ρ.  337)· 

1  ΤΗεγ  ΓΠ3γ  οε  ϋεεη  ίη  Μγ  ΗοίΗαπι'δ  εγΙ. Ρ$αΙιηο(ίγ,  Ι)ίοΐ.  Ο.  Α.  ϋ.  ρ.  1748. 
2  Βίαηεωηί,  νίηάκ.  \.  (ιίιΐε  ίο  Ρ5ε1ιογ): 

"  ΡκΕΐΐεΓίηπι  αυρίεχ  ουηι  θΕηΐίοί5...ρΓθ(1ϊι 
εχ  ίη^ί^ηί  ̂ αίεε  ΟΓΕεοο-ΐΕΐίηο  Εηιρίί^ϋίιηϊ ΟΕρϊΐυΙί  νεΓοηεηδίδ  υηοΪΕΐίουδ  οηΕΓΕοΐεπ- 
ϋυϋ  Εηιε  δερίίπιυΓη  5Εεου1απι  εχΕΓΕίο." Οί.  Νοηνεαη  ίκαΐίί  άι'  άϊρίοιηαϋςηε,  ϋί. 
142. 3  Κοηκοη,  ΙίαΙα  η.  νιιίχαία,  ρ.  19. 

4  Βίαηεϋϊηΐ,  νϊηάίε.  ί.  ρρ.  258  «.,  278. 



χ 

ΥβΐΌνίΣΐ,  ΐη  Ιιϊη  νίηάίηαε  εαηοηίεαηιηι  $ενίρίιινατηηι  (ίοηι.  ΐ.,  Κοπι&ε, 
174°)·  Α  εορρεΓ-ρΙ&ίε  ί&εδΐπήΐε  οί  Ρδ.  εχΐϋ.  ι — 6  ρΓεεεάεδ  ηίδ  ίεχί,  \νηΐεη 

ΐδ  ίοΐΐοννεα".1  ογ  &  ίοο  οπεί  άεδεήρίΐοη  οί  ίηε  Μ5.  &ηά  οί  ίηε  εάΐίοΓ'δ 
ιηαηηεΓ  οί  άεαίίη^  \νίίη  ΐίδ  εοηίεηίδ.  Α  δρεεΐηιεη  οί  ίηε  η&ηάννπίΐη§  ηιαγ 

αίδο  1>ε  δεεη  ΐη  ίηε  Νοηνεαη  ίναίίέ  άε  άίρίοηιαίί^ιιε'2. 
Ιη  ίηε  ιίδε  οί*  ίηίδ  Μ  δ.  ίηε  ίΓ&ηδΙΐίεΓ&ίΐοη  οί  ίηε  ΟΓεε"^  ίεχί  ΐηίο  Ι.&Ιΐη 

Ιείίεΐ'δ  ΟΓεαίεδ  &ηιοΐ§ιιΐΙΐεδ  ΐη  ρΐ&εεδ,  &ηά  ίηεδε  &Γε  ΐηεΓε&δεά  \>γ  Βΐ&ηεηΐηΐ'δ 
30ΐηε·\νη&ί  ιιηεεΓί&ΐη  ρΓ&είίεε  \\άίη  Γε^&Γα".  Ιο  ίηε  οιτίηο§Γ&ρηγ.  Ιί  ηίδ  ί&εδΐτηΐΐε 
ιη&γ  οε  ίπΐδίεά,  ηε  η&δ  ηοί  οηΐγ  &εεοΓά".ΐη§  Ιο  ηίδ  ρΓοίεδδεά.  ΐηίεηίΐοηδ3 
&δρΪΓ&ίεά  ΐηε  /,  ε,  αηά /λνηΐεη  ΐηε  δεποε  η&ά  νΐδεά  ίο  τερΓεδεηί  θ,  χ,  &ηά  φ, 

οιιί  ηε  η&δ  ί&εΐίΐγ  εοητεείεα*.  ίηε  δρείΐΐη^  ΐη  οίηεΓ  ε&δεδ,  εη&η§ΐη§  (ε.§.) 
βίτο5  ίηίο  εεΙιίΗτος  &η<1  αεεάία$εη  ΐηίο  εεεάίαζεη.  Τηε  Ι^&ίΐη  ίεχί  &ρρε&Γ$ 

ίο  η&νε  υηα"εΓ§οηε  δΐηιϋ&Γ  εοιτεείίοηδ ;  ρναεεεηι  η&δ  οεεοπιε  ρτβεεηι,  &ηά 
ηιαηηιη,  ηιαηηιιηι.  Βΐ&ηεηΐηΐ'δ  Μ8.  εοργ  οί  ίηε  νεΓοη&  Ρδ&ΙίεΓ  ΐδ  δίίΐΐ 
ρΓεδει·νεά  &ί  Μιιηΐεη4,  &ηά  ηιΐ§ηί  ίηι-ονν  Ιΐ^ηί  οη  δοηιε  οί"  ίηεδε  άοιιΐ)Ιδ  ; 
"ίπιί  α  εοΐΐ&ίΐοη  ογ  &  ί&εδΐηιΐΐε  εάΐίΐοη  οί"  ίηε  Ρδ&ΙίεΓ  ΐίδείί  ΐδ  ίο  1>ε  (Ιεδΐτεά. 

Ιη  ίηε  ηοίεδ  οί"  ίηίδ  εάίίΐοη  ίηε  1&ίεΓ  η&ηά1  η&δ  οεεη  άΐδίΐη^ιιΐδηεα".  &δ  Κ3; 
\νηεΓε  ηίδ  λυογ1<:  η&δ  ηηάει·§οηε  τενΐδΐοη,  ίηε  δγιηοοΐ  Κ"3  η&δ  οεεη  ειηρίογεα".. 

Τηε  νεΐ"οη&  Μ8.  \ν&δ  ηοί  ηδέα",  ογ  Ρ&Γδοηδ5,  πογ  άοεδ  ΐί  δεεηι  ίο  η&νε 
ί&1<εη  ΐίδ  ρΐ&εε  ηίίηει-ίο  ΐη  ίηε  αρρακα(7ΐ$  ενίϋεηε  οΓ  ίηε  θΓεε1<:  Ρδ&ΐηΐδ 
εχεερί  ίη&ί  λνηΐεη  ΐδ  εοηί&ΐηεά  ΐη  Τ&§&ι·α".ε'δ  3ρεεί?ηεη,  \νηεΓε  ΐί  ΐδ  υδεά  ίοΓ 
Ρδ.  ΐ. — ν.  Ιίδ  εΐ&ΐηΐδ  &Γε  ηοννενεΓ  &δδει·ίεα!  1>γ  ΤΐδεηεηάοΓί,  \ν1ιο  &εεοΐ"άδ  ΐί  & 
ηΐ§η  ρΐ&εε  &ηιοη§  ίηε  "ε§Γε§ΐ&  ηον&ε  εάΐίΐοηΐδ  δΐχοδί(ϋ&6." 

ΡδΑΕΤΕΚΙϋΜ  ΡυΚΡϋΚΕυΜ  ΤϋΚΙΟΕΝδΕ. 

Α  φΐΕΓίο  νοίυπιε  Βουηά  ΐη  ηο§'δ  δΐίίη,  ννιϊΐΐεη  ϊη  ιαηοί&ΐβ  οη  νείΐυπι  οΓ  ΐΐιβ 
Ιηίηηεδί  5ογΙ  άγεά  ραΓρΙε.  Τηε  οΗαΓαο£εΓ5  &Γε  οί"  κϋνεΓ,  §ο1<1  &ηά  νεπηίΐϊοη, 8Ϊ1νεΓ  οεϊη^  ιΐδεά  Γογ  ϋηε  Ιεχί,  §ο1ά  Γογ  Λε  ηυπιοεΓδ  ΐϊίΐεδ  αηοΐ  ϊηϊίίαΐ  1ε£ΐεΓ5  οΓ  ϊ:ηε 
Ρδ&ΐπΐδ,  Άηά  νεΓΓηϋϊοη  Γογ  ιΗε  Ι,&ΐΐη  Γεηάεήη§5  οΓ  ΐΗε  ΓίΓδΙ  Γενν  ννοΓάδ  οΓ  εχοΗ  νεΓδε 
-ννηίοη  ίίΓε  ίηδΟΓίοεά  ίη  Λε  αηιρίε  πΐΣπ·§ίη.  ΤηεΓε  &Γε  ηο  αοοεηΐδ  ογ  ΟΓε&ΐΗίη^^, 
οηί  εο?ιιββηάϊα  ΜνΐΒβηάί  3Γε  ΓΓεςαεηΙ,  αηά  δοπιε  οΓ  Ιηεπι  δυοη  αδ  άο  ηοί  οοοιιγ  ίη 
Ιηε  ε&ΓΐΐεδΙ  Μ5δ.  ΤηεΓε  ΐδ  ηο  ρϋηοΙιΐΛΐίοη  ρΓορεΗγ  εο  ε&ΙΙεά,  Βαΐ  α  άουοίε  ροίιη 
Γε5εΓηί)Πη§  &  δεηιϊοοίοη  ϊδ  ιΐδεά  Ιο  ηιαΓίί  ιΗε  εοΓηηιεηοεΓηεηΙ  οΓ  ε  νεΓ$ε  \νΉεη  ίί  Γηΐΐδ 
ίη  Ιηε  εουΓβε  οΓ  α  Ιίηε.  \νηεη  ρεΓΓεοϊ;  ίηίδ  Μ5.  οοηι&ίηεοί  Ιηε  Ρδαΐηικ,  ΓοΙΙοΛνεο!  1>ν 
Ιηε  Ο&ηίίοΐεδ.  ΟΓ  Ιηε  223  Ιεανεδ  λνΓιίοη  τεπιαίη  209  οοοιιρίε(1  03Γ  ΐΗε  Ρ&αΐηι^; 
ίΗε  ο,υΪΓε  πιΗΓίίδ  δηελν  ΛεΙ  Ιηεγ  οπ§ίη3.11γ  ήΐΐεά  288.  ΤΗε  Γο11ο\νίη§  Ρδαΐηΐδ  ΆΥΐά 
ροΓίϊοηδ  οΓ  Ρδ^Ιπίδ  &Γε  πιίδδίη^  :  Ρδδ.  ί. — χχν. ;  χχχ.  2 — χχχνί.  2ο  ;  χϋ.  6 — χΐϋί.  3  ', 
Ινίϋ.  14 — Ηχ·  5!  ϋχ·  9 — 10  :  "·ϊχ·  τ3 — 'χ·  1  >  ̂χιν·  12 — 1χχί.  4  !  χε"·  3 — χείϋ·  1\  χονϊ. 
12— χονϋ.  8.  Τηε  ΟΗηΐίοΙεδ  Η^νε  Είδο  δυΓΓεΓεά  Ιθ55 :  ίηε  ΓίΓδί  Γίνε  ηανε  εηΐίΓεΙγ 
άίδ&ρρεαΓείΙ,  \νίίη  ρ&Πδ  οΓ  ίΗε  δίχΐΗ.    ΤΗε  ΓεΓη&ϊηίη§  ροηίοη  ίηοίησίεδ  ι  Κε§.  ϋ. 

1  Ρ.  278. 
2  ίϋ.  ρΐ.  χΐϋ.  (ι)  αηά  I.  ο.  ΤΗε  ρΐ^ίε  τε- 

ρΓεδεηίδ  Ρδ.  χονί.  ι,  2.  Α  ροηίοη  οΓ  ίί 
ί^  τερΓοαΙυεεά  ίη  \νεδί\νοοά,  ΡαΙαεο^ναρίύα 
$αετα  ρίοίοήα,  ρΐ.  ίο. 

3  ΒίΕηεηίηί  Υϊηάκ.  1.& 
4  1.α§;ΕΓάε,  Νον.  ρεαίέ.  £>:  βάϋ.  ίφβούηεη . >.  3»  »■ 
5  Ρταβ/.  αιΐ  ΙϊΙ>ν.  Ρ$α2»ιοη<»ι  (α(1  ίηίι.). 
6  ΡνοΙϊξξ.  αά  ναέ.  Τ<:$ί.  Ον.  Ινίϋ. — 1ί.\. 



6 — ίο,  (ζ)  Μα^πίβεαί,  (η)  Εκα.  χχχνϋί.  ίο— 2ο,  (Θ)  ιηε  ΡπιγεΓ  οΓ  Μαη&δκεη, 
(ι')  Όάϊι.  ϋί.  23  [2 — 2ΐ],  {ία)  ιδ.  [28 — 33ΐι  (Φ)  [34 — 67],  (ιγ')  ΒεηεάϊείΜχ, 
(Ίδ')  Νηηο  άΐτηϋϋς.  Τηε  '  Μογπϊπ§  Η>·ιηη'  Γο11ο\νδ  οη  ιηε  ΙαδΙ  Ιννο  ρ3§εδ,  οιιΐ  ϊϊ 
15  ίπιρει-Γεαΐ  ΐηι-ου§η  ιηε  Ιοδδ  οΓ  ιηε  ΙοννεΓ  ρΕΓΐ  οΓ  ιηε  Ιε&Γ. 

Τηΐδ  '  ριηρίε '  ΡδαΙίεΓ  ΐδ  ίηε  ρπάε  οί  ίηε  ιηνιηϊοΐρ&Ι  ΙΐϋΓ&Γγ  οί  Ζηποη1, 
ΛνηεΓε  ΐί  ηαδ  Ιαΐη  ίοΓ  αί  Ιεαδί  ί\νο  εεηίιιπεδ.  Ιη  ε  ΙείίεΓ  άαίεά  171 1  ].  Η. 
ΗΐΓζεΙ  άερΙοΓβδ  ίΐιε  ηε§1εεί  ΐηίο  \νηΐεη  ίηε  Μδ.  ηα.ά  ίαΐΐεη  3.ηά  οί  ΛνΗΐοΗ 

ΙηεΓε  15  δίΐΐΐ  ενΐάεηεε  ϊη  ίηε  Ιοδδ  οΓ  7Ι  ηηΪΓεδ  αί  ίΗε  Τ3ε§ίηηίη§  οί"  Ιΐιε 
ϋοο1<:,  ο,ηά  ΐη  ίηε  ηαιηείΌυδ  Ιαεαηαε  ΙΙίΓοιι^ηοιιί  ίηε  §τεαίεΓ  ροιίΐοη  οί"  ίηε 
τεπι&ϊηάεΓ.  Αίίεηίΐοη  \ν&δ  εαΐΐεά  ίο  ίηε  ΐιηροι-Ιαηεε  οί"  ΐίδ  ίεχί  ΐη  α 
οΙΐδδεΓία,ίΐοη  \>γ  ].  ].  ΒΓεΐΐΐη^εΓ2,  ριΛΙΐδηεο!  ΐη  ΐ74^>  αη(1  Ά  εοΐΐαίΐοη  Λνα.5 
οοίαΐηεοί  ΐ>γ  ΡαΓδοηδ,  ίηε  ωηίίηηαίοτ  οί  Ηοΐιηεδ,  \νηο  είίεδ  ΐί  3.5  Μδ.  262 3. 
Γΐηαΐΐγ,  ίηε  εηίηε  Μδ.  λυο.5  εορΐεά  ΐη  1856  ηγ  ΤΐδεηεηάοΓί,  \νηο  αίίεΓ 
εοηιραπη^  ηΐδ  εοργ  νήΐη  ίηε  οπ^ΐηαΐ  ΐη  ίηε  αιιίιηηη  οί  1869  £ανε  ΐί  ίο  ίΗε 
\νοΓΐ(1  ΐη  Λε  ίοιητίη  νοίιηηε  οί  ηΐδ  Μοιηοηβηία  χαοτα  ίηεάίία  (Νον.  (ΓοΙΙ.)4, 
αάάΐη^  ρΓοΙε^οηιεηα,  αηά  α  εοΙοαΓεά  ΓερΓεδεηίαίΐοη  ο£  Ρδ.  εχχχνϋ.  6 — 
εχχχνΐϋ.  25.  Τηε  εοΐΐαίΐοη  οί  ίηε  Ζυπεη  ΡδαΙίεΓ  ίοΓ  ίηε  ρΓεδεηί  εάΐίΐοη  ΐδ 
1)3.δεά!  ιιροη  ΤΐδεΗεηάοΓί'δ  ΓερΓοάιιείΐοη. 

Τηε  είΐΓΐΐεΓ  ηΐδίοι-γ  οί  ίηΐδ  ρπηεείγ6  Μδ.  ΐδ  υη1ίηο\νη.  Βυί  ίηε  επι- 
ρίογιηεηί  οί  Ιηε  Ι^αίΐη  ναΐ^αίε  α  εοηίειηροι-ΣίΓγ  ηαηά  ΐη  Ιηε  ιηαπ^ΐη  οί 
ίηε  Ρδαίπΐδ  αηά  οί  οειτί&ΐη  οί  Ιηε  Οαηίΐείεδ7  εΐεαιίγ  ΐηάΐε&ίεδ  ΐίδ  λΥεδίεχ-η 
ΟΓίςΐη.  Α  ρεεαΙΐαΓ  άΐνΐδΐοη  οί  Ρδ.  εχνΐϋ.  (  =  εχίχ.)  εοηηεείδ  ΐί  \νΐίη  ίΚε  υδε 
οί  ίΐιε  ΚοπίΣΐη  ΟιιίΓεη.  ΤΗε  Ρδ&ΐηι  ΐδ  ηιαάε  ίο  ίαΐΐ  ΐηίο  1\νε1νε  δεείΐοηδ 
Ι^ΐηηΐη^  &ί  νν.  ι,  ι6,  33.  49»  65»  73»  8ι>  97»  ΙΓ3»  ϊ45>  ι6ι.  ΤΗεδε 
δεείΐοηδ  ζ&η&ΐ3.\\γ  εοΓΓεδροηά.  ίο  ίηε  ροΓίΐοηδ  ννΐιΐεΐι  Μ'εΓε  δαΐά  δενεΓ&Πγ 
ηηα!εΓ  οηε  ξΐυτΐα  ΐη  ίΐιε  ΟΓε^οπαη  ΡδαΙίεΓ8.    \νΐίη  τε^ιχΐ  ίο  ίηε  α§ε 

1  ΟΓ.  Η.  Οιτιοηΐ,  ΟαίαΙοξηβ  άβχ  νιαηη-       ήηά  ρΐ&οε  ίη  ΐΗε  λνε^Ιεπι  οπΐοεδ. 
ςύη'ές  β^τεα  άε$  ΒίύΙίοί/ΐΰςηεε  άβ  $»Ϊ5$β  8  Ιη  ίΗε  Κοηιαη  ΒΓενίίΐΓγ  Ρδ.  οχνϋί.  ίδ (Ι^είρζίυ,  ι886),  ρρ.  57 — 59·  άίδίπβυΐεοί  ΐηίο  είενεη  δεοΐίοηί,  εαοΚ  ιιηάεΓ 

2  Οβ  αηϋςηϊςαϊηιο  Τηνϊεβηήχ  ΙίΙΙίοίΗβ·  οηε  ξΖοτϊα,  1\νο  1>είη§  καίά  &1  ρΓΪηιε,  αηά 
οαε  Οταεεο  ΡεαΙηιοτηιη  Ιϊδκο  ΐη  ηιειιι-  ΙηΓεε  άΙ  ΙεΓοε  5εχί  Ηηά  ηοηε  τεκρεοάνείγ. 
ί>καηα  ρηκρτικεα...ερί$ίοΙα...ρενίεγίρία  α  ΤΗε  ΚΗπιε  αΓΓαη§επιεη(;  εχί^Ιεά  ίη  ίΗε  Αηι- 

Βνείϋηξεγ,  Ι^ίηξ,  Οναεε.  αρηά  Τη·  ΟΓοκίπη  Ρκαΐίει·,  &ηϋ  ίη  ίΗε  δαΓαηι  (Ρι-οοίεΓ 
τ-ϊεεηεεί  Ρ  το/.          Τίιτϊοϊ,  1748·  &ης1  ̂ οπΙϋννοπΗ,  ρρ.  44 — 68)·    Νίηε  οΓ 

3  Ρταε/.  αά  Ιίΰτ.  ΡχαΙιηοηινι  ($αο  ηηιη.  Ιηεκε  ίεοΐίοηϋ  (ι,  2,  3,  4»  6,  η,  8,  ίο,  ιι)αΓε 
262).  6χαοΐ1>'  ΓερΓοάυοεά   ίη   ιηε  Ζιιποΐι   Μ  δ. 

4  Ρρ.  χί. — χίχ.,  ι — 223.  Οηε,  Ιηε  ΓιΓίΚ,  ίϋ  (Ιίνίάεά  ΐηίο  1\νο;  αηοίηεΓ, 
5  Α  Γποϋίπιίΐε  οί  Ρκ.  1χ.  6 — Ιχί.  2  ίϋ  αίχο  ίΗε  ηίηΐΗ,  ϋεξίηκ  2Χ  ν.  132  {αέριζε)  ίη^Ιείκί 

,ζίνεη  \>γ  ΒΓεί[ίη§εΓ,  \νΗο  αάά»  &  οοηνε-  οΓ  ν.  ΐ2ρ  (ίΐιίταίιίΐία).  ΒυΙ  ίΗε  εχοερίίοηίί ηίεηϊ  ρΐΕίε  οΓ  ίΗε  εο»ιρεη<ϋα  ςετϊΰεηάί  αη<1  ίίΓε  εαπιΐχ  εχρίαίηεά.  Ιη  εαεη  ολ^ε  ίΗε 
ΐΐιε  ίηίΐίίΐΐ  ΙεΙίβΓδ.  δοποε  Ηαδ  1)εεη  Ιεθ η\ναγ Γγοπι  ίΗε  θΓε§οπ«ιη 

6  ΟΓ.  ΜΗϋίΠοη  Ηε  τε  άίρϊοηι.  ρ.  43  '·  "  άίνΊ&ίοη  1>γ  αΐΐεηάίηΐϊ  Ιο  ίΗε  ΠΐυΓ^ίοαΙ  ηΊ&Γίςδ Ν(:Γϋ)εηάί  πιοθυχ  ρπηοιρίηιΐδ  ει  πια^ηίν,ΐίοιίδ  ΐη  Ηί^ίίτεείί  ίΐιτηείγρε.  ΤΗε  δεοοηά  δίαχίί 
ρεου1Ϊ3Πδ  ει-Εΐ,  ηεο  Ι&ηιεη  ρΓοηιίκουε  £10  οΓ  ίΗε  Ρϋίΐΐηι  αδ  δΐιης  ίη  ιηε  ( Ιτεε^  ηοοΙιΐΓΠδ 
18(18  ιι^ιίΓρ&Ιαδ."  Οε§ίηδ  ίη  ΐΐιε  πιίίΜΙε  οΓ  ίΗε  ίϊΓΐΗ  θΓε£οπαη 

7  ΤΚε  Οαηΐίείεδ  α'ϊδίίη.ζΐιίδΗεοΙ  ΐη  ΐΗΐδ  δεάΐίοη  ;  ίΗε  Ιηίπΐ  χίηχίχ,  άΙ  ν.  132.  Ιη  ιηε 
\ν.-ιγ  αΓε  ίΗε  8οη£  οΓ  ΗαηηαΗ,  ΑΓαχηϊ·  πΐίΐΓβίη  οΓ  ν.  132  Ιηε  δεπΟε  οΓ  Τ  ηαδ  εορϊεά βοαί,  ΐΐιε  ΡΓί»νεΓ  οΓ  Ηεζε1<ί;ιΙι,  Ββηεάϊεϋε.  Γ  ξ  ,-            Ν           ,  ,      .  Α 

οΓ  Ιιίδ  (ΙεραΠιίΓε*  Γγοπι  [Ηε  λν'ε^Ιεπι  ϋί^αί- 
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οί  ίηε  Μδ.,  ιΐ  αρρεαΓδ  Ιο  οε  άείεπηίηεά  λνίίηίη  εειτίαίη  Ιίηιίίδ  1>γ  ίηε 
εηαΓαείεΓ  οί  ίηε  ιιηείαΐδ.  Τηε  δθΓηε\νηαί  εοηιρΓεδδεά  ίοπηδ  ο£  £,  θ,  ο,  €, 
αηά  ίηε  δΐιαρε  ο£  δαοΐι  εηιείαΐ  ΙείίεΓδ  αχ  ρ>  ̂,  Η  αη(1  ττ,  ίυδίί£γ  ΤίδεηεηάοΓΓδ 
εοηείηδίοη:  "  δερίίιηο...δαεεα1ο  αάδεήοεηίεδ  νίχ  εΓΓαοίηηΐδ1." 

Τΐιε  Ζαπεη  ΡδαΙίεΓ  ίδ  &εε  £ΐΌΐη  ηιαηγ  ο£  ίηε  οΙαηάεΓδ  \νηίεη  άίδή§ιη-ε 
εαιτΙίεΓ  Μδδ.  Τηε  ηιοδί  ηοίίεεαοίε  £αυ1ί  ίδ  αη  ίηνείεΓαίε  ηαοϊί  ο£  λνπίίης 
ίηε  £οπηδ  ο£  ίηε  αοηδΐ  εοη)ΐιηείίνε  £ογ  ίηοδε  ο£  ίηε  ηιίιηε  ίηάίααίίνε. 
Οοπτεείίοηδ  αΓε  £ενν,  αδ  ιηί§ηί  οε  εχρεείεά  ίη  δο  δαιηρίηουδ  α  οοοίς ;  ίηοδε 
\νηίεη  οεειίΓ  δεεηι  ίο  οε  άαε  Ιο  ίηε  δεποε  ογ  Ιο  ηίδ  άίοτίΚοία.  ΊΊιε  Γεαάίη§δ 
ο£ίηίδ  Μδ.  &Γε  ίη  η-εςηεηί  α§τεεηιεηΙ  γνίίη  Οοάεχ  Αΐεχαηάιϊηηδ,  αηά  ίο  α 
δίίΐΐ  ιηοΓε  Γεηιαιίςαοίε  εχίεηί  λνίίη  ίηε  δεεοηά  εοιτεείοΓ  ο£  Οοάεχ  δίηαίίίειίδ. 

ΡΚΑΟΜΕΝΤΑ    ΡΑΡΥΚ.ΑΟΕΑ    Ι.ΟΝΌΙΝΕΝ5ΙΑ,    Βπί.    Μηδ.    ραρ.  ΧΧΧνϋ. 
(Α,  Β,  Ο). 

ίΥ&§ΐϊΐεηΐ5  οί  Ιηε  Ρδαΐηΐδ  \νπ11εη  οη  30  Ιε&νεδ  οΓ  ραργπΐδ  (8|  χ  η  ϊηεηεδ),  1 2  ίο 
19  Ηηεδ  ή11ίη§  α  ρα§ε.  ΤΗε  Ηειη(1\νηΐΐη£,  \νηϊεη  ίδ  δίη§ιιΐ£ΐι·1γ  ίτεδη  ζπά  οΐίΐοΐί, 
δίορεδ  οοηδΐάεΓ&Μγ,  αηά  \νανεΓδ  1>εΙ\νεεη  ιιηοϊαΐδ  αηά  ππηυδουΐεδ ;   ιηε  ΙεΐιεΓδ 

λ,  €,  Η,  Μ,  γ  ίτεςπιεηΐΐγ  αδδυπιε  α  ειιι-δϊνε  ίοπη.  ΒΓεαΐηίη§5  αηά  αοεεηΐδ 
αΓέ  ίτεείγ  επιρίογεά,  Ιηε  ΙαΙΙεΓ  ηο\νενεΓ  \νϊΐη  §Γεα.Ι  ίπ-ε£α1απΐγ  Ιχπη  οί"  ίοπη 
αηά  οΓ  ροδϊΐίοη.  Τηε  \νοΓάδ  αΓε  ηοϊ  δεραΓαΙεά,  αηά  ΐηεΓε  ί<>  ηο  ϋΓεαΙί  αϊ  ιηε  εηά 
οί  α  Ρδαίπι.  Τηε  ΐίΐΐεδ  οί  ιηε  Ρκαίπΐδ  αΓε  ηοϊ  άίδΐΐη^ιιϊδηεά  ίτοπι  Ιηε  ΐεχΐ  ζηά  ιΗε 
ηυπιοεΓδ  &Γε  αάάεά  ίη  Ιηε  ηι&Γ§ϊη  οηΐγ  ίη  1\νο  ίηδίαηεεδ  (κδ',  λγ'),  αηά  ροδδΐοΐγ  1>γ αηοίηεΓ  η&ηά.  Α  5ΐη§1ε  ροίηΐ  ίδ  οοοΕδϊοηαΙΙγ  υδεά.  Οηΐγ  1\νο  ροπίοηδ  οΓ  ιΗϊκ 
Ρδ&ΙίεΓ  (χ.  2 — χνϋΐ.  6,  χχ.  14 — χχχίν.  6)  ΕΓε  ρΓεκεΓνεά  Άΐ  ΐΚε  ΒΓΐϊϊδη  Μαδευιη, 
οηί  ΤίκοΗεηοΙοΓΓ  ΗίηΙδ  ύιζί  οίΗεΓ  δΟΓαρδ  ηιαγ  εχΐδΐ  ε1δε\νΗεΓε  ίη  Εη§1&η(1.  ΤΗε 
Ι,οηάοη  ίΓα^πιεηΙδ  (32  Ιεανεδ,  ϊηοΐαάίη^  1\νο  \νΗίοΗ  &Γε  οίαηΐς  οη  οοΐη  δϊάεδ)  ίίΓε 
ιηουηΐεά  ζηά  επείοκεά  ϊη  §1α55  ίτΣίπιεί;,  λνηΐςη  ήΐΐ  ΐΗΓεε  ηοο^-ΐϊΐίε  ΟΕδεδ ;  οηε  οΓ  ιηε 
Ιε^νεδ  ϊδ  εχηϊοϊΐεά  Ιο  ιηε  ρυοίϊς. 

Τηίδ  ραργταδ  \ν&δ  ρηΓεηαδεά  ΐη  1836  £γοπι  Ηο§§,  \νηο  ϋοα^ΐιί  ίϋ  αϊ 
Τηεί^εδ  ΐη  Ε^γρί  ννηεΓε  ίΐ  ηαά  βεεη  "(ΙΐδεονεΓεά  3.ηιοη§  Ιηε  ηιοοΐδΗ  οί 
αη  αηείεηί  εοηνεηί2."  Αη  αοεουηΐ  ο£  ίΗε  Μδ.  λναδ  ήι-δϋ  ςίνεη  1>γ  Τίδείιεη- 
άοι-£ϊη  ΤΗεοΙ.  Ξίηάίεη  η.  ΚΗΗ&εη  (1844)·  ΟαΓείοη  αηηοιιηεεά  ηίδ  ίηΐεηΐίοη 
ο£  εάΐΐίη§  ίί,  οιιί  οΙηεΓ  εησ^ςηιεηΐδ  ηανίη§  εοιηρείΐεάΐ  ηίιη  ίο  τεΠη^ηίδη  ίΐιε 
Ιαδίί,  ίί  \ν3.δ  ί&Ι^εη  ίη  ηαηά  ογ  Τίδε1ιεηάθΓ£,  αηά  ίηε  ίεχί  ίη  ιιηείαΐ  ίγρε 

\νίίη  ρι-οΐεςοιηεηα  αηά  α  £αεδίηιί1ε  αρρεαΓεά  ίη  ίηε  6ι-δί  νοίιιηιε  ο£  Ιιϊδ  Μοηη- 
ηιεηία  $αετα  ίηεάίέα  (Νον.  ΟοΙΙ.),  Είρδ.,  1855 3· 

ΤΗε  α^ε  ο£  ίΐιίδ  η-α§ηιεηΙ  ηαδ  οεεη  νει-γ  άίίϊεΓεηίΙγ  εδίίηιαίεά.  ΝοίντΐΛ- 
δίαηάίη§  ίηε  ηιίχεά  εΗαΓαείεΓ  ο£  ίηε  \νπίίη§  αηά  ίΐιε  πδε  ο£  αεεεηίδ, 

οηΐίοη.  ΟίΗεΓ  θΓεε1<  ΗΐηΓ§ΐθΣΐ1  ηοΐεκ  οοουΓ 
άΙ  ιηε  εηά  οί  Ρδδ.  οχνίϋ.,  ςχχνίϋ.,  εχχχίϋ., 
οχΐϋ.,  61.,  εαεη  οί  ννΗίοη  κεεηΐδ  Ιο  Πάνε 
οίοδεοί  3.  κάθισμα  ϊη  ιΗε  ΡδίΐΙίεΓ  Γγοπι  \νηίεΗ 
ιΗε  ΖυΓίοΚ  οοοίί  \ν35  οορϊεά. 

1  ΡτοΙβξξ.  ρ.  χίϋ.    ΤηϊεΓδοΗ  (άβ  Ρεηία- 

ίΰΗοΙιί  νετε.  ΑΙεχ.,  ΕΗαη§;3ε,  1841,  ρ.  87 
«.)  ΛΐΓίΐη§ε1γ  ρΐαοεβ  ΪΙ  ϋείοΓε  ιηε  0ο<1εχ 
ΑΙεχαηθι-ϊηυδ. 

2  Ε.  Ηο?§,  Μ.ϋ.  :  ν&ϊϋο  ΑΙ&ηυαίηα, &ο.,  Εοηοΐ.  ι835>  ϋ  Ρ·  3108Ί<1· 
3  Ρρ.  χχχχϋΐ. — χχχχνϋϊ.,  219 — 278· 
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ΤίδεηεηόΙοΓί  &δδί§ηε<:1  ίΐ  3.  ρΐαεε  απιοη^  Ιΐιβ  νεΓγ  εαΓίίεδΙ  οί  εχίδίίη^  Βίοΐίεαΐ 
Μδδ.1  Οη  ιηε  δΐΓεη§ίη  οΓ  ΤίδεηεηάοΓΓδ  ]αα!§εηΊεη1:  ίΐ  \ναδ  άεδεποεά  ίη 

Ιηε  ρΐαίε  ζηά  ΙεΙΙεΓρΓεδδ  οί  ίηε  Ρ&1&εο§ταρηίεΣΐ1  δοείείγ'δ  ραοΐίεαίίοη2  &δ 
α  Μδ.  οί  Ιηε  4^  ΟΓ  51η  οεηίυΓγ.  Τηίδ  νίε\ν  ίδ  ηο\νενεΓ  ΓείΓαεΙεά  ίη  ίηε 
ΙηίΓοάηείίοη  Ιο  Ιηε  ί&οδίιηίΐεδ,  αηά  Ιηε  Ι^οηάοη  ραργπΐδ  ίδ  ίηεΓε  αφυά^εά 
ίο  Ιηε  6ίη  ογ  "}ύ\  εεηίιΐΓγ3.  Ότ  V.  ΟαΓάίηαιίδεη  οη  ραΙ&εο^ΓαρΙιίοαΙ  £Γουη<:1δ 
τείαδεδ  ίο  ρΐ&εε  ίΐ  εαΠίεΓ  ιηαη  ίΗε  ?ύι4.  Οη  ιηε  οίΗεΓ  ηαηά  ί,Άξατάε,  \νηο 
εχαπιίηεά  Ιηε  Μδ.  ίη  1852  ογ  1853,  Γεεεηΐΐγ  εχρΓεδδεά  ηΐηίδεΙΓ  ίη 
ιεπτίδ  ΛνηίοΗ  ίΓαηδεεηά  ΤίδεηεηάοΓΓδ  εδίίιηαίε  5. 

Τηίδ  Μδ.  ίδ  Ιηε  \νοι·1ζ  οί"  α  εατείεδδ  ζηά  ΠΙίΐεΓ&ίε  δεήοε,  ουί  ίί  ρΓεδεηίδ 
α  ίεχΐ  οί  ιηαεη  ναΐυε.  Ιίδ  τεαάϊησδ  αΓε  οίίεη  ιιηίηαε,  ογ  α§τεε  \νίίη  ίηε 
Ηεοιε\ν  ογ  ιηε  νεΓδίοηδ  ογ  ραίπδίίε  είΐαΐίοηδ  α^αίηδί  αΐΐ  οίηεΓ  Ι^ηολνη  Μδδ. 
Τηε  εοΓΓεείίοηδ,  \νηίεη  αΓε  ίε\ν  αηά  αρρεαΓ  ίο  οε  ρΗηια  ηιαηιι,  οχ  ιηε  \νοΓΐί 
οία  εοηίεΓηροΓαιγ,  άεαΐ  ηιεΓεΙγ  \νίΐη  είειίεαΐ  ειτοΓδ. 

Ιη  Ιηε  τεδί  οί  Ιηε  ροειίεαΐ  Βοο1<δ  Ιηε  \νίίηεδδ  οί  Β^Α  ηαδ  βεεη  δΐιρρίε- 
ηιεηίεά  ογ  Ιηε  δίκνίνΐη^  ίΓα^ηαεηίδ  οί  Ιηε  §τεαΙ  Ραπδ  ραΐίηιρδεδί,  Ιηε  1αδ£ 
οίίηε  0Γεε1<  Βίοΐεδ  οί  ί,ΐιε  ίοιίΓίη  αηά  βίίΐι  εεηι,ηπεδ. 

Οοόεχ  Ερηκαεμι  δγκι  ΚΕδοκίΡτυδ  Ρακι5ΙΕΝ5Ι5,  Βίοΐίοί.ηέςαε 

Ναίίοηαίε  96· 
Α  ίοΚο  οί  ίϊηε  νείΐυιη,  ΛνπΙΙεη  ίη  δΐη§1ε  οοΐυπιηδ  οί  40 — φ  Κηββ,  υκυ&ΙΙγ  41»  ε»οΗ 

Ιϊηε  \νΗεη  Γυΐΐ  εοηδΐδίϊηξ  οί  δοπιε  40  ΙείίεΓδ.  ΤΗε  οΗ3Γ3θίεΓδ  3Γε  δοπιεννΗαΙ  ΐ3Γ§εΓ 
αηά  ιηοΓε  εΐ3ΗθΓ3ΐε  ΐΗ»η  ίΗοδε  οί  ΒδζΑ ;  ο&ρϊΐαΐδ  οοοπγ  Ατεείγ,  3δ  ϊη  Α ;  ρυηοΙιΐ3- 
ίίοη  Ϊ5  Γ&Γε,  εοηήηεό*.  Ιο  3  δΐη§1ε  ροίηΐ  ηε3ΐ:1γ  Ιενεΐ  ΛνϊΐΗ  ίΗε  ίορ  οί  ίΗε  ΙεΙΙεΓδ, 
&η(1  Γο11ο\νεό!  ογ  ά  δραοε  οί*  α  ΙεΙΙεΓ'δ  ϋΐ-βίΐάΐΗ ;  ΐΗεΓε  &Γε  ηο  ΙοΓεαίΗϊη^δ  ογ  αεοεπίδ ρτϊηια  ιηαηη.  ΤΗεδε  Άηά  οίΗεΓ  ϊη(1ίθΕΐίοη8  δεεπι  Ιο  ροΐηΐ  ίο  α  (1&1ε  ηοί  ΙαΙεΓ  ΐΗαη 
Λε  πιΐάάΐε  οί  Λε  ήΛΗ  εεηΙιίΓγ. 

ΟΓ  ίΗε  209  Ιεανεδ  \νΗίεΗ  Ηανε  δυΓνϊνεύ  ίΗε  \νΓεε1<;  οί  ΐΗΪ5§Γε3ΐ  Μ3.  Βίοίε,  ίΗε  ίΐΓκΙ 
64  οοηΐΕΐη  ίΓ&§πιεηΐ5  οί  ιΗε  ΕΧΧ.  ;  οΓ  ΐΗεκε  19  οε1οη§  Ιο  ̂ ο^,  6  Ιο  ΡΓονεΛδ,  8 
Ιο  Εοοίεδϊ&δίεδ,  η  Ιο  ίΗε  λνΐκάοπΐ  οΓ  δοΐοπιοη,  23  Ιο  8ΪΓαο1ι,  ΛνΗίΙδΙ  οΓ  Οαηίίοΐεδ  οηΐγ 
οηε  ΙεαΓ  ΓεπίΕΪηδ.  ΤΗε  Οΐά  ίΐηά  Νε\ν  ΤεδΙαπιεπΙ  ροπϊοηδ  οΓ  Λε  Μ 5.  αρρείΐΓ  Ιο 
"ηανε  ϋεεη  ννπΐΐεη  \>γ  οΊΓίεΓεηΙ  ΗπΙ  ςοηΐειτιροΓ3Γγ  Ιιαηάδ. ΤΗΐδ  Μδ.,  &5  ίΐδ  Ιϊΐΐε  (Ιεηοΐεδ,  ίδ  &  ραΐίπιρδεδί;.  Ιη  Ιηε  1\νε1ίΐΗ  οεηΙιΐΓγ  ίΗε 
0ΓΪ§ίηα1  \νπΐίη£  ΐίΐΓου§ΗουΙ  ίΗε  Οοάεχ  \ν&5  ννακηεα"  ουί  \>γ  ζ.  δΟΓΪοε  \ν1ιο  3ΛεΓ\ναΓ0^5 \νΓθΙε  ονεΓ  ίί  ίη  3  οιίΓΜνε  1ΐ3ηη  3  Οεε1<  ΐΓ3Π5ΐ3ΐϊοη  οί  οεΠ3Ϊη  Ηοηιίΐϊεδ  3ηά  οίΗεΓ 
\νοΓΐ<5  οί  ΕρΗΓ3Ϊηι,  ιΗε  8γΓΐ3η  άε3εοη. 

1  ΡνοΙε£%.  αΑ  νεί.  ίε$έ.  ρ.  1χ. :  "ίηχίίίηε Ηοο  ηιοηυιηεηΐιπη  ρ»ργΓ3οευπι,  ςυο  ηϋ11ιΐ8 
οοοίϊευπι  530ΓθΓυιη  Εηΐϊα,ιιϊοΓ  ν'ϋεΐατ." 2  ΡααήτηίΙεε,  \.  (ί,οηά.  1873—83)  ρΐ.  3^ 
(ΓερΓε8εηΐϊη§  Ρδ.  χχχϋ.  19 — χχχϋΐ.  ά). 

3  ΤΗε  δ3πιε  νϊε\ν  ϊδ  ΐΛκεη  ϊη  ίΗε  Οαία- 
Ιοξκε  ο/  Αηεϊεηί  Μ$Χ.  ίη  Μιε  ΒτίϋεΗ 
Αίκχεηιη,  ρΐ.  ι  (ΟΓεεκ),  Βοηά.  ι88ι,  ννΗϊεΗ 
οίΓεΓ.·;  3  ρΗοΐο£Γ3ρΗ  οί  Ρδ.  χχϋϊ.  ίο — χχιν.7. 

*  ΟνϊεεΗηεΗβ  Ραΐαεο^καρΗίε  (Ι1,είρζί§, 
ι879),  ΡΡ·  163—4. 5  ΡεαΗενη  $/>εε.  (Οδηϊη^εη,  1887)  ρ.  4: 
"ΗίΗΠοοΓυηι  οπιηϊυηι  ςυοδ  ηονεπηα  3ηίί- 

ςυΐδδϊπΊυδ." 
6  Η.  ΟπιοηΙ,  Ιηνεηίαίνε  εονινιαινε  άεε 

ιηα?ιΐ43ετϋ$ £Τ6ΰ$  άε  Ια  όϊ&Ιϊοί/ι.  ηαϋον.  ι. ίΡ3Π5,  ι886)  ρ.  2. 
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Τΐιε  Ο.  Τ.  ίι·3£ηιεηίδ  οί  ίηίδ  Οοάεχ  \νεΓε  εάΐίίεά.  ο  γ  Τίδεηεηάοι-ί  ίη  1 845*5 
Λ5  3.  δεαμιεί  ίο  Ιιίδ  εάίΐίοη  οί  ίηε  Ν.  Τ.  οί  Ο,  \νηίεη  ΙιαοΙ  3ρρε3ΓεοΙ  ίη  1843· 
Τΐιβ  εάΐίίοι-  \ναδ  εοηίι-οηΐεά  ογ  ηηιΐδη3ΐ  άίίηεαίίίεδ.  Τηε  Μ3·,  3ΐι-ε&άγ  άε- 
ί&οεά  ο  γ  ίηε  δεπΰε  οί  Ερίιπππι,  η3δ  οεεη  οΗδεοΙοιη-εά  ίη  3  τεοεηΐ  3ίίεηιρί 
(1834)  ίο  ΐ'εδίοΓε  ίηε  οπ§;ίη3.1  \νπίίη§\  Μ&ηγ  οί  ίηε  Ιεανεδ  3Γε  ο&άΐγ 
ίοπι,  ηιαηγ  ιηοΓε  3Γε  δεαιεείγ  Ιε^ίοΐε.  Ειόπι  3  ί3Ϊ>1ε  ίη  ΤίδεηεηάοΓί'δ 
ρΓοΙε^οηιεηα2  ίί  αρρεαΓδ  ίηαί  οηΐγ  ίητεε  ογ  ίοιίΓ  ρα^εδ  εαη  1>ε  τε&οΐ  ννίίΐι 
οοιηραπιίίνε  ε3δε ;  οηε  οί  ίηεδε,  ννηίεη  οοηί3ΐηδ  Εεε1εδΪ3δίεδ  ν.  5 — 1 7»  *5 
ΓερΓεδεηίεο!  \)γ·  3  ρΐαίε  3.1  ίηε  εηά  οί  ηίδ  νοίιιηιε.  Α  Ιανσς  ρΓοροΓίίοη  3ΐ-ε 
δίαίεά  Ιο  οε  ίη  3  εοηάίίίοη  3.11  Βαί  <1εδρεΓ3ΐε ;  &ηά  ίηε  ϋΓοΙίεη  Ιίηεδ  οί  Ιηε 

ί30δίηιϋε  3Γε  3  ίτ3η1ί  εοηίεδδίοη  οί  ΐηε  εάίίοΓ'δ  ίηιρεΓίεεί  δΐιεεεδδ.  Τηεδε 
ίαοΐδ  δΐι^εδί  ίηε  ηεεά  οί  Ο3ΐιίίοη  ίη  Ιηε  ιίδε  οί  Ο,  υηίίΐ  δοηιε  3ίίεηιρί  1ΐ3δ 

βεεη  πιζάβ  ίο  νεπίγ  ΤίδεηεηάοΓί'δ  Γεδίιΐίδ3. 
ΤίδεηεηάοΓί,  \νηο  Γε£3π1δ  ίηίδ  Οοάεχ  3δ  ίΐιε  \νοΛ:  οί  3η  Ε§γρίΐ3η 

δεποε,  ΐ>ε1ίενεδ  ίη3ί  ίί  ίΓ3νε11εά  ίτοηι  Ε^γρί  ίο  Ρ3ΐεδίίηε,  δγπ3  ογ  ΑδΪ3 
ΜίηοΓ,  3ηά  ίτοηι  ίηεηεε  ίο  (2οηδί3ηίίηορ1ε,  λνηετε  ίί  οεεαιηε  3  ρ3ΐίιηρδεδΙ. 

Ιη  ίηε  ε3Γΐγ  γε3Γδ  οί  ίηε  δίχίεεηίη  εεηίιΐΓγ  ίί  ν/3δ  θΓου§ηί  ίο  ίηε  \\τεδί  Χ)γ 
ΑηάΓε\ν  |οηη  Ε3δ03Πδ,  3ηά  1>εε3πιε  ίηε  ρΓορετίγ  οί  Εοτεηζο  άε'  Μεάίεί. 
διίϋδεηιιεηίΐγ  ίηε  νοίιιηιε  ρ3δδεά  ίηίο  ίηε  η3ηάδ  οί  03ί1ΐ3πηε  άε'  Μεάίεί, 
3ΐιά  \ν3δ  εοηνεγεά  ίο  Ρ3Πδ,  ννΙιεΓε  ίί  ίοαηά  ρΐ3οε  ίη  ίηε  Κογ3ΐ  ΕίθΓ3Γγ. 

Τηε  Ο.  Τ.  ίΓ3§ιτιεηίδ  οί  Ο  1ΐ3νε  οεεη  εοΓΓεείεά  ογ  3  δεεοηά  η3ηά  (Ο·1) 
οί  ίΐιε  δίχίη  οι*  δενεηίη  εεηίυΓγ.  Τηε  εοΓΓεείίοηδ  3Γε  υδυαίΐγ  ίενν,  Ί>υί  ιηοιε 
η-εηιιεηί  ίη  Εεείεδίαδίίειίδ. 

Τηε  ΕάίίΟΓ  άεδήτεδ  ίο  τεηενν  Ιιίδ  3ε1ίηο\ν1εά§τηεηίδ  (3ΐι-ε3αγ  οίΓει-εά  ίη 
ίΐιε  ηοίίεε  ρΓεπχεθ.  ίο  ίΐιε  Ρδ3ΐίεΓ4)  ίο  Ρι-οίεδδΟΓ  Νεδίΐε  οί  Τύϋίηο^η  ίοτ  Ιιίδ 
ςεηεΓοιίδ  3δδίδί3ηεε  ίη  03Γεία11γ  νενίδίη^  ίΗε  ίεχί  3ηά  ηοίεδ  οί  ίΐιε  Ρδ3ΐηΐδ, 
Λνίίη  εδρεεΪ3ΐ  τείεΓεηεε  ίο  ίηε  ν3Π3ηίδ  οί  ίΐιε  Α1εχ3ηάΓίηε  Μ  δ.,  ίηε  Ζυποη 
ΡδαΙίεΓ,  3ηά  ίΐιε  Εοηάοη  ρ3ργΓηδ  ή-3^ηιεη1δ.  Ηε  ίδ  3ΐδο  ίηάεΰίεά  ίο  ίηε 
Κεν.  Η.  Α.  Κεάραίη,  λ^ίοαΓ  οί  3ρ3Γδ1ιο1ί,  Βει-Ι^δ,  3,ηά  ΕάίίΟΓ  οί  ίηε 
ίοΓίηοοιηίησ  Οχίοτά  0οηεοΓά3ηεε  ίο  Ιηε  ΕΧΧ.,  ΛνΗο  \νίί1ιίη  ίΐιε  ΐ3§ί  ίε\\· 
Γηοηίηδ  η3δ  ννΌΓΙίεά  ίΙίΓοηση  ίηε  ΌΓΟοίδ  οί  ίηίδ  νοίιιηιε,  Λνίίη  ίΐιε  εχεερίίοη 
οί  ίηε  Ρδ3ΐηΐδ,  3ηά  1ΐ3δ  1ίοεΓ3ΐ1γ  οοιηηιιιηίο3ΐε(1  3  εοηδίάεΓ3θ1ε  ηυηιΙίεΓ  οί 
επ:3ί3  3ηά  οηιίδδίοηδ  \νηίοΚ  }ιζά  εδε3ρεά  ηοίίεε.  Α  άεοί  οί  3ηοίηεΓ  1^ϊη<Λ 
3ηά  οηε  ν>^ηίεη  ηο  \νοιχΙδ  ε3η  ίηίεΓρΓεί  ίδ  άαε  ίο  ίηε  Ε3άγ  Μ3ΐ·§3Γεί  Ργο- 

1  Οοάεχ  Εβ/ικ  5γνίτ?χατϊρΐιι$3ίνβ/κα£- 
ιηεηία  νείενϊε  ΤεείαιηβηΗ  εά.  Ο.  ΤΐδοΙι- 
«π^ογΓ,  Εΐρκ.,  1845· 

2  Ρρ·  5,  6. 
3  Ώτ  ̂ ε^^&η^  (Κεηάιεο7ΐίι  άβΐ  Ε.  Ι$ίιίηίο 

Εο77ώαΐ'άο ,  π.  χχΐ.,  ίίΐκο.  χη.)  Ηα<1  οη  ΐΗϊδ 
§Γοαη(1  κυ§§65ΐεά  ιΗαΐ  ϊί  πιί§;Ηΐ  13ε  ρΓϋάεηΙ 
ίο  τεδεΓνε  ΐΗε  ναΓΪΗηΙϋ  οί  Ο  Γογ  ΐΗε  ΙίΐΓςεΓ 

εθϊΐίοη  οΓΐΗε  ΟίΐΓηοπ(1§ε  δερίυα^ίηΐ.  Βιιί 
ϊί  οεεη  ΐΗου§ηί  ϋεβΐ  ίο  εηιρίογ  αΐΐ 
εχίί;[ΐη§  ηιαίεΓίαΙδ  \νΗίεη  Γαΐΐ  λνϊϋΐιϊη  Λβ 
κοορε  οί  ιηε  πι&ηιι&Ι  εάϊΐίοη,  §ιΐΛηϋη§  ηι 
ΐΗε  καπιε  ΐίπιε  η^αίηδΐ  ηιϊδαρρΓεΗεηίίοη^ 
•ννηίοη  ιηϊ§Ηΐ  απβε  ίΓοιη  ΐοο  ΐηίδΐίαΐ  Ά  όε· 
ρεηάεηοε  προη  ιΗεΪΓ  ΐε^ίΪΓηοηγ. <  Τΐιβ  ΡεαΙηιχ  ίη  ΟνεεΑ,  ρ.  χϋί. 
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ίεδδΟΓ  ο£  Όΐνϊηΐίγ,  Όγ  ΗογΙ,  Λνΐιοδε  ραίΐεηί  εανε  η&δ  \νίΐίεηεά  ονετ-  ίΐιΐδ 
εοΐίίΐοη  δϊηεε  ίίδ  εοηιιηεηεειηεηί  ΐη  1883.  Εαδίΐγ,  ίί"  ίηϊδ  λνοι·1ί  ηαδ  αηγ 
εΐαϊηι  ίο  ίΐιε  αεειηταεγ  ίη  ηιίηηΐε  άεΐαϊΐδ  \νηϊεη  ΐη  υηάίει-ίαίπη^δ  οί"  ίηε  1<ΐη<1 
ίδ  αί  οηεε  50  εδδεηίίαΐ  ίο  ιΐδείαΐηεδδ  αηά  εο  ηαΓά  ίο  αίίαίη,  ίΐιε  ΟΓεάίί  οείοηςδ 

ίη  ηο  5ΐη&11  ιηεαδίίΓε  ίο  ίηε  νϊ^Παηεε  οί  ίηε  τε&άεΓδ  αηά  ίηε  &ΙΙεηίΐοη  οί"  ίηε 
ννοΓίίηιεη  αηά  οίηεεΓδ  οί  ίηε  υηίνεΓδίίγ  ΡΓεδδ. 

ΑίίεΓ  ίηε  αοονε  \ν&5  ίη  ίγρε,  ίηε  ΕάίίοΓ  τεεείνεά  ΓΐΌΐη  Ών  Νεδίΐε  α  Ιίδί 
οί  ειταία  αηά  οιηΐδδΐοηδ  άείεείεά  ΐη  ίηε  ίΪΓδί  νοίιηηε  οί  ίηϊδ  \νοΛ  αηά 

αίΤεείίη^  ίηε  ίεχί  αηά  'ηαηάδ'  οί  Β.  Τηε  Ιίδί  \ν3.δ  οοίαίηεά  1>γ  εοηιραπη^ 
ίΐιε  ίεχί  αηά  αρραι-αίιΐδ  οί  νοί.  ί.  \νίίη  Ότ  Νεδίΐε'δ  διφρίειηεηί  ίο  Τίδεηεη- 
ο1οΐ"ί'δ  εάϊίίοη  οί  ίηε  ΚΧΧ.,  αηά  \νηει·ε  ίηε  ί\νο  Γερι-εδεηίαίίοηδ  άϊίίεΓεα!, 
ΛνϊίΗ  ίηε  ίαεδίηιϊΐε  &ηά  ηοίεδ  οί  Οοζζςι  ;  αηά  ίηε  Γεδίιΐί  οεα,Γδ  Λνΐίηεδδ  ίο  ίηε 

αοευΓαεγ  αηά  δει·νϊεεαΙ>1εηεδδ  οί  Ότ  Νεδίΐε'δ  ιιηρΓείεηαΙίη^  \νοι·1<.  Ηΐδ  εοι-- 
Γεείϊοηδ  αΓε  ρΐαεεά!  αί  ίηε  εηά  οί  ίηΐδ  νοίιιηιε  ίοΓ  ίΐιε  δα!<;ε  οί  ίΐιοδε  \ν1ιο 
αίΓεαάγ  ροδδεδδ  νοί.  ΐ.,  αηά  Λνίΐΐ  ίοΓ  ίηε  ίιιίιίΓε  ΐ>ε  οοιιηά  ιιρ  \νϊί1ι  εορίεδ  οί 
ίηε  νοίιιηιε  ίο  \νηϊε1ι  ίηεγ  τείεΓ  υηίΐΐ  ίηε  ίίηιε  εοηιεδ  ίοΓ  ίηε  τενΐδίοη  \νηίε1ι 
ηιυδί  ρΓεεεάε  α  δεεοηά  εάίίΐοη. 

Ιη  ρι·εραπη£  ίΐιε  ρΓεδεηί  νοίιιηιε  ίηε  ΕάΐίοΓ  ηαδ  εηάε&νοιίΓεά  ίο  ίεδί  Ιιίδ 
ον/η  τεδηΐίδ  ογ  ίηε  8ηρρΙβηιβηίιιιη  βάίϋοηιΐ7?ι,  αηά  ηε  ίηΐδίδ  ίηαί  ̂ τεαίεΓ 
αεειηταεγ  ηα§  ΐ>εεη  δεειίΓεά.  Βιιί  ηο  οηε  \νηο  τεοο^ηίδεδ  ίηε  αϋΐϊίΐευΐΐίεδ  οί 
ίηϊδ  ΙίϊηοΙ  οί  \νοι·1<:  \νϊΠ  αηίίείρ&ίε  ίτηηιιιηϊίγ  ίΐΌηι  ειτοι*,  ογ  οε  οίΐιεηνίδε  ίηαη 
^Γαίείηΐ  ίοΓ  ίηε  ίπεηάΐγ  επίίείδίη  \νηΐεη  αβδίδίδ  ίππι  ίο  ίηε  αίί&ϊηηιεηί  οί 
ηΐίίηιαίε  δΐιεεεδδ.  Ιη  ηο  εοπιεΓ  οί  ίηε  ίϊεΐά  οί  ΠίεΓαΓγ  ΙαπουΓ  ΐδ  ίηε  δαγίης 
οί  ΚοΗεΙείη  ηιοΓε  εενίαΐηΐγ  ίηιε:  Λρ^θοί  λγο  γπέρ  τον  €Ν<λ. 
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Κ=(Γοθεχ  δίηαίΐϊοαδ  (  =  5,  ΡασαιχΙε,  Νεδίΐε). 

Α  =  (3<χ1εχ  Αΐεχαηάπηυδ  (  =  111,  ΡαΓδοηδ). 

Β  =  (3οάεχ  ναίίοαηαδ  (  =  11,  ΡαΓδοηδ). 

€  =€οάεχ  ΕρΗΓ&εηιί  8γπ  Γεδοπρίυδ  Ραπδίεηδΐδ. 

Κ  =  Ρδ&1ίεπαπι  Οι-αεοο-Ρ,Σΐίϊηιιτη  νείΌηεηδβ. 

Τ  =  Ρδαΐΐεπυηι  Τιιήεεηδε  (  =  262,  Ρ&Γδοηδ). 

ϋ  =  ΓΓ&§ιτιεηΙα  ραργι-αοεα  ΕοηάίηεηδΪΕΐ. 
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-3       ΑΔΑΜ,  Σηθ,  Έι/ώί·,  2Καινάν,  Μαλελεήλ,  Ίάρεδ,  3Έι>ώχ,  Μαθθον-  Β 
*  σάλα,  Αάμεχ,  4Νά)6.    νιοι  Νώβ·  Σημ,  Χάμ,  Ίάφεθ.  5  Υιοί  Ίάφεθ' 
Γάμερ,  Μα-γώγ,  Μαδάιμ,  Ίωνάν,  Έλεισά,  θοβελ,  Μόσοχ  και  θειράς. 

γ6καϊ  νιοι  Τάμερ'  Άσχανάζ  και  Έρειφάθ  και  θοργαμά.  7  και  ν'ιο\ 
8  Ίωνάν  Έλβισά  κα\  θαρο~είς,  Κιτιοι  και  'Ρόδιοι.  8 Και  ν'ιοί  Χάμ- 
ο  Χούϊ  και  Μεστράιμ,  Φούδ  και  Χανάαν.    9  και  νιοι  Χονς'  Σαβάτ  και 
Ενειλάτ   και    Σάβανα    και  'Ρβγμά   και  Σεβεκαθά.     και  υ  Σοι  'Ρεγαά· 

ίο  Σαβαν  και  Ίουδαδάι/.    10 και  Χούϊ  εγέννησεν  τον  Νίβρώδ'  οντος  ή'ρξατο 
ΐ7  ίΓ^αι  γίγα?  κννηγος  επίτψ  γης.  Ι7Υίοι  Σ^ρ*  Αίλάμ  και  Άσσούρ 
26  24 και  Άρφα£άδ,   Σαλά,  25"Ε/3βρ,   Φιίλεχ,  'Ραγαν,   20Σ6ροΰχ,  Ναχώρ, 

ΙηδΟΓ  παραλειπομένων  βασιλέων]  Ιούδα  α  Α  I  1 — 45  ρΐ  ΓβίΓαοΙανίΙ;  Α 
δρίπΐιΐδ  αοοβηίαδ  ραδδίτη  αάρίηχ  Α5  νΐ(1  1  Σηθ]  Σης  Α  3  Μα- 
θουσαλα  Α  4  Ια0ε0]  οιώ  I  Β*νίά  (ΗίΛ  Β3)  5  Μοτχωα  Α  |  Μαδαϊ  Α  | 
Ελισα  Α  6  Ασχα·\να'ζ  Β  Ασχενεζ  Α  |  Ερει0α0]  Ρι0αε*|  Α  |  θοργαμα] 
θορραμ  Α  7  Ελισα  Α  |  Κιτιοι]  ι  ι°  5ΐιρ  Γ3.5  Α&  (Κητιοι  Α*νίά)  |  οπι  και 
3°  Α  8  Μεστραιαμ  Α  |  Φοντ  Α  9  Σαβατ]  Σαβα  Α  |  Ευιλα  Α  |  Σαβαθα 
Α  |  Σεβεθαχα  Α  |  Σαβαν]  Σαβα  Α  |  Ιουδαδαί']  Ααδαν  Α  10  ειραι]  ρν  τον 
Α  11 — 16  και  Μεσραιμ·  εγεννησεν  τονς\  Αωδιειμ'  και  τους  ΑναμιειμΊ 
και  τους  Λαβειν'  και  τους  ϋεφθαλιμ'Ι  και  τους  ΤΙατροσωνιειμ'  και  τους 
Χασ\λωνιειμ'  οθεν  εξηλθεν  εκειθεί  Φνλιστιειμ'  και  τους  Χαφοριειμ'  (και  τους 
1\ατροσωνιειμ...Χαφοριειμ  δΐιρ  γο.5  Α;ι?)|  και  Χανααν  εγεννησεν  τον  ΣιΙδω^α 
πρωτοτοκον]  και  τον  Χετταιον]  και  τον  1εβουσαιον\  και  τον  Αμορραιον\  και 
τον  Τερ-γεσαιον\  και  τον  Έυαιον\  και  τον  Αρουκαιον\  και  τον  Ασενναιον'\  και 
τον  Αράδων]  και  τον  ΣαμαραιονΙ  και  τον  Αμαθι']  Α  (οιη  Β)  17 — 23  νιοι 
Σημ'  Αιλαμ'  και  Ασσουρ'\  και  Αρφαξαδ'  και  Αουδ'  και  Αραμ'\  και  υιοι  Αραμ' 
Ως·  και  Ουδ'  και  Γα\θερ'  και  Μοσοχ*  και  Αρφαξαδ']  εγεννησεν  τον  Καιναν 
και  Καίιραρ  ε-γεννησεν  τον  Σαλα·|  και  Σαλα  εγεννησεν  τον  Εβερ'\  και  τω  Εβερ 
ε-γεννηθησαν  δυο\  υιοι'  όνομα  τω  ενι  Φαλεκ'  οτι\  εν  ταις  ημεραις  αυτού  διε- 
μερι\σθη  η  γ>7'  καί  όνομα  τω  αδελφω]  αυτού  Ιεκταν  και  ϊεκταν  εγεν\νησεν  τον 
Ελμωδαδ'  και  τον  Σα\λεφ'  και  τον  Αραμωθ'  και  τον\  Κεδουραν  και  τον 
Αιξην  και  τδ\  Αεκλαμ·  και  τον  Υεμιαν'  και  το\\  Αβιμεηλ.  και  τον  Σαβαν  και 
τον  ()υ\φειρ'  και  τον  Ευι  και  τον  ίΐραμ  παν\τες  ούτοι  υιοι  ϊεκταν  Α  (οηι  Β) 
25  Φαλβχ  Β*  &  (Φαλε7  Β^)]  Φαλεκ  Α 

8ΕΡΤ.  Π. I Α 
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Β  θάρα,  2?Άβραάμ,  2δυίοί  δε  Αβραάμ·    Ισαάκ   και  Ισμαήλ.    29 αύται  27 — 
δε  αϊ  γ€νέσεις  πρωτοτόκου  Ισμαήλ,  Ναβαιώθ  και  Κηδάρ,  Ναβδαιήλ, 

Μασσά,   30  Μαμά,   Ίδουμά,    Μαι>ασσή,   Χονδάν,   θαιμάν,   3Ι>ΙεΓΤουρ,  3° 
Ναφε'ί,  Κε'δμα·  ούτοι  υιοί  Ισμαήλ.        32  Και  νιοι  Χεττονρας  παλλακής  32 
Αβραάμ,    και  ετεκεν   αύτω  τον   Ζεμβράν,   Ίε^άν,  Μαδιάμ,  Μαδά/χ, 
Σο/3άκ,  Σώε·   και  υιοί  Ίε^άν  Δαιδάν  και  Σαβαί·   33 και  υίοί  Μαδιάμ  33 

Ταφερ  και  'Όφερ  και  Ένώ^  και  Άβειδά  και  Έλλαδά·  7τάι>τε$·  οντοι 
νιοι  Χεττούρας.  34 Και  εγεννησεν  Αβραάμ  τον   Ισαάκ,     και  34 
υιοί  Ισαάκ·   Ιακώβ  και  Ήσαύ.  35Υίοί  Ήσαύ·   Έλειφά$·   και  35 

'Ραγουήλ  και  Ίεούλ  και  Ίεγλόμ,  Κόρε.  3δυίοί  Έλειφάί·  θαιμάν  36 
και  Ώμάρ,  Σωφάρ  και  Γοωθάμ  και  Κει/ε£  και  γ?)ϊ  θαμνά  Άμαλήκ. 

37  και  υιοί  'Ραγουήλ·  Νάχεί,  Ζάρες,  Σομε  και  Όμοζε.  3δυίοί  Σηείρ·  37 
Λωτάΐ',  Σωβάλ,  Σεβεγών,  Ά^ά,  Αησών,  Ώ,νάν.  39 και  υιοί  Αωτάι/·  39 
Χορρεί  και  Αίμάν  και  Αϊλάθ  και  Ναμνά.  4°υίοί  Σω/3άλ·  Σωλάμ,  40 
Μαχανάμ,  Ταιβήλ,  Σώβ  και  Ώνάτ/.  υιοί  δε  Σεβεγώι/·  Άί0  και 
Σωι^άΐ'.  4Ιυίοί  Σωι>άι>·  Ααισών.  υιοί  δε  Ααισών  'Έμερών  και  41 
Άσεβων  και  Υεθράμ  και  Χαρράν.  42  και  υιοί  'Ωσαρ·  Βαλαάμ  και  42 
Ζονκάμ  και  Ώνάι/.    υιοί  Δαισών  *Ωί  και  Άρράν.  43Καί  ούτοι  43 
οί  βασιλείς  αυτών    Βάλακ   υίόί  Βεώρ,  και  όνομα  ττ)   πόλει  αυτού 
Αενναβά.    44 και  άπεθανεν  Βάλακ,  και  εβασίλευσεν  άντ  αυτού  Ίωαβάβ  44 
υίό$·  Ζάρα  εκ   Βοσορραί.    45  και  άπεθανεν  Ίω/3ά/3,  και  εβασίλευσεν  45 

Α       27  Αβραάμ]  ρ  γ  Αβραμ'  αυτό*  Α       29  Ναβδαι^λ]  και  ΊΧαβδαηλ  Α  !  Μασσα] 
Μαβο-αν  Α  30  Μαμα]  Μασμα  Β3*3  Α  |  Ιδονμα  Μανασση]  και  Ιδ.  Μασση 
Α  |  Χονδαν]  Χοδδαδ  Α  31  Ιεττονρ]  ρν  και  Α  |  Κεδμα]  και  Κεδαμ  Α  |  ού- 

τοι] ^-εκην  Α  |  νιοι]  ρτ  οι  Α  32  ετεκεν]  +  νιον  Α  \  Ζβμραν  Α  \  Ιεξαν  ιρ]  και 
Ιεκσαν  Α  \  Μαδιαμ  Μαδαμ]  και  Μαδαμ  και  Μαδιαν  Α  \  Σοβακ]  Ιεσ\βοκ·  Α  | 
Σωε]  Σωνε'  Α  \  Ιεξαν  2°]  Ιεκσαν  Α  \  Ααιδαν  και  Σαβαι]  Σαβα'  και\  Ααιδαν  Α 
+  και  νιοι  Ααιδαν  Ραγοι^λ*  και|  Ναβδαιηλ'  και  Ασσονριειμ  και  ΑατονσΙιειμ  και 
Ασωνειν\  Α  33  Γα<ρερ]  Γαιφαρ  Α  \  Αβιδα  Α  |  Ελλάδα]  Ελδαα  Α  34  Ια- 
κωβ  και  Ιίσαν]  και  Ησαυ  και  Ιακώβ  Α  35  Ελι<ρα£"  Α  |  Κορε]  ρΓ  και  Α 36  Ελιφαζ  Α  |  Γο0αμ  Α  |  Κενεζ]  Κε^  Α  |  και  τψ  θαμνα]  θαμνα  δε  η 
τταλλακη  Ελι0α^"|  ετεκεν  ανττη  τον  Α  37  Ήαχεθ  Α  \  Ζαρε  Βα5Α  |  Σομμε 
Α  |  Ομο^ε]  Μοχε  Α  38  νιοι]  ρτ  και  Α  \  Σηειρ]  Σηθιρ  Α  \  Σεβετων 
Α  |  Ο,ναν]  και  Ασαρ  και  Υισων  Α  39  Χορρι  Α  \  και  Αιλαθ  και  Ναμι>α] 
αδελφή  δε  (δ  2°  δΐιρ  ταδ  Α1·)  Αωτα^  θαμρα·|  Α  40  Σωλαμ]  Ιωλαμ  Α  | 
Μα^αχαμ]  και  Μα^αχα^  Α  |  Γαι/3αλ  Σωβ]  και\  Ταοβηλ'  και  Σωφαρ'  Α  \  Αιθ και  Σωναν]  Αια  και  Ω,ναμ  Α  41  νιοι  Σωναμ]  οντοι  δε  νιοι  Ανα  Α  \  Ααισών 
Ι°]  +  και  Ελιβαμα*!  θυγατηρ  Ανα'  Α  \  νιοι  δε]  και  υιοι  Α  |  Εμερωί']  Αμαδα 
Α  I  Ασεβων]  Εσεβαν  Α  \  Υεθραμ]  Ιεθραν  Α  42  Ωσαρ]  Ασαρ  Α  |  Βαλααμ... 
Ωναν]  Βαλαα^·  και  Α^ουκα^·|  και  Ιωακαν'  και  Ονκαμ·  Α  |  νιοι  2°]-\  δε 
Α  43  αντων]  +  οι  βασιλενσαντες  εν  Εδωμ·|  προ  τον  βασιλενσαι  βασιλέα 
τοι$  νιοι$\  Ισλ'  Α  |  Βεωρ]  Βαιωρ  Α       44  Ιωβαβ  Α  (ΐίεηι  45) 
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46  άντ    αυτοί)   Άσόμ  εκ   της  γης   θαιμανών.    46 και  άπεθανεν   'Ασό/ζ,  Β 
κα\  εβασίλενσεν  άντ  αντον  Άδάδ  νιος  Βαράδ,  ό  πατάτας  ΜαΒιάμ  εν 

47  τώ  πεδίω  Μωάβ,  και  όνομα  τη  πάλει  αντον  Γεθθάιμ.  47  και  άπε- 
49  θανεν  Άδάδ,  καϊ  εβασίλενσεν  άντ  αντον  49ΒαΧαεννώρ  νιος  Αχοβώρ. 

ζο  50  και  άπεθανεν  ΒαΧαεννώρ  νιος  ' Αχοβώρ,  και  εβασίλενσεν  άντ  αντον 
5ΐ  'Αδάδ  υίό?  Βαράδ,  και  όνομα  τη  πόλει  αντον  Φόγωρ.    51  και  άπεθανεν 

Άδδά,  και  εβασίλενσεν  άντ  αντον  Σαμαά  εκ  Μασεκκας·  και  άπεθανεν 

Σαμαά,  και  εβασίλενσεν  άντ  αντον  Σαονλ  εκ  'Ροβώθ  της  παρά 
ποταμόν.     και  άπεθανεν  ΣαοίιΑ.     και  ησαν   ηγεμόνες   Έδώρ.·  ήγε- 

52  μών    θαιμάν,   ηγεμών    Γωλά,  ηγεμών    Ίεθετ,  Πηγεμών  Έλειβαμάς, 
53  ηγεμών  Ήλάί,  ηγεμών  Φεινών,  53ηγεμών  Κενεζ,  ηγεμών  θαιμάν,  ηγε- 
54  μών  Μαζάρ,  Πηγεμών  Μεΰιηλ,  ηγεμών  Ζαφωείν  οντοι  ηγεμόνες  Έδώρ. 

Π    ι        τΤαντα  τα  ονόματα  των  νιων  ΊσραήΧ'  'Ρονβήν,  Σνμεών,  Αενεί. 
2  Ίουδά,   Ίσσαχάρ,   Ζαβονλών,   2 Δαν,  Ιωσήφ,   Βενιαμείν,  Νεφθαλεί, 
3  Γάδ,  Άσήρ.  3Υίοι  Ιούδα*  Ήρ,  Αίινάν,  Σηλών,  τρεϊς'  εγεννη- 
θησαν  αντώ  εκ  της  θνγατρός  Ανας  της  Χανανείτώος.  και  ην  *Ηρ 
ό  πρωτότοκος  Ίουδα  πονηρός  εναντίον  Κνρίον,  και  άπεκτεινεν  αντόν 

4  4 και  θαμάρ  η  νύμφη  αντον  ετεκεν  αχιτω  τον  Φάρες  και  τον  Ζάρα. 
|  πάντες  νιοι  Ιούδα  πέντε.    5νιο\  Φάρες·  Άρσών  και  ΊεμονήΧ.    6 και 
νίο\  Ζάρα·  ΖαμβρεΙ  και  Αίθάμ  και  Αιμονάν  και  Χαλκά  και  Δάρα, 

7  πάντες  πέντε.  7  και  νίο\  Χαρμεί·  Άχάρ  ό  εμποδοστάτης  Ισραήλ,  δί 

^ήθετησεν  εις  το  άνάθεμα.  8 και  νιο\  Αίθάμ·  Ζαρειά.  9κα\νιο\  'Έσερών 
ίο  οι  ετεχθησαν  αντω·  ό  Ίραμεήλ  και  ό  'Ράρ  και  ό  Χαβελ  και  Αράμ.  10 και 

\\ρράν  εγεννησεν  τον  Άμειναδάβ,  και  Άμειναδάβ  εγεννησεν  τον  Ναασ- 
ιι  σών  άρχοντα  τον  οΐκον  Ίουδα.  "και  Ναασσών  εγεννησεν  τον  Σαλμών, 
ΐ2  και  Σαλμών  εγεννησεν  τον  Βόος.  12  και  Βόο$·  εγεννησεν  τον  Ώβήδ, 
13  και  'Ω,βήδ  εγεννησεν  τον  Ίεσσαί,  13 και  Ίεσσαί  εγεννησεν  τον  πρωτό- 

46  Τεθθαμ  Α  47 — 49  αντ  αντον]  +  Σα μαα  εκ  Μασεκκαν]  άπεθανεν  δε  Α 
Σαμαα'  και  εβασιλενσε\  αντ  αυτού  Σαονλ·  εκ  ΐοωβωθ·  τη$\  παρα  ποταμοί*·  και 
απεθανεν  Σαονλ· \  και  εβασιλευσεν  αντ  αντον  Α  49  Βαλαεννω']  Α  (ΐΐεηι  50)  | 
Αχωβωρ  Β  50  οτη  νιος  Βαραδ  Α  \  Φογωρ]  +  και  όνομα  τη  γνναικι  αντου\ 
Μεταβεηλ·  θυγατηρ·  Ματραδί  Α  51  Αδδα]  Αδαδ  Α  |  οιώ  και  εβασιλευσεν  (2°) 
...Σαούλ  2°  Α  |  ηγεμων  θαιμάν]  ηγεμόνες  θαμανα  Α  |  Ιεθεθ  Α  52  Ελιβα- 
μας  Α  |  Φίνων  Α  53  Μα^αρ]  Μαβσαρ  Α  54  Μβδιηλ]  Μα7εδΐ7?λ  Α  |  Ζα- 
ψωειν]  Ηρα/Λ  Α  III  ταντα]  ρΓ  και  Α  \  Αενι  Α  \  Ιούδας  Α  2  Βενιαμείν] 
ροδί  α  ΓίΐΗ  ι  ΙΪΙ  Α?  |  Χεφθαλειμ  Α  3  Ανας]  Σαυας  Βα1ϊΑ  |  Χαναανιτιδοτ 
Α  |  Ηρ  2°]  ανηρ  Α  4  η]  ψ»  Α  5  Αρσωΐ']  Εσρωι/  Β3?Μηι£  Εσρωμ  Α 
0  Υ,αμβρι  Α  |  Αι0αν  Α  |  Αιμοΐ'α»/]  Αιμαν  Α  |  Χαλχαλ  Α  7  Χαρμι  Α  8  Αιΐ9α·> 
Α  |  Ζαρβια]  Αβαρία  Α  9  Εσερων]  Εσρων  Β8*  Εσρω/Α  Α  |  Χα/ίελ]  Χαλβ/3 
Α       10  Αρραν]  Αραμ  Α  \  Αμιναδαβ  Α  (1)13)  11  Σαλμαν  Α  (βίδ)  |  Βοο^* Α  (ΐίειη  12)  12  Ιω|37;δ  Α  (Μβ) 
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Β  τοκον  αυτού  'ΈΧιάβ-  Άμειναδάβ  6  δεύτερος,  Σαμαά  6  τρίτος,  Ι4Να0α-  14 
ναήΧ  δ  τέταρτος,  Ζαδδαί  6  πέμπτος,  Ι5" Ασο/χ  ό  έκτος,  Δαυειδ  6  έβδομος.  ι$ 
16 και  αδελφή  αυτών  Σαρονιά'  και  υιοί  Σαρονιά·  Άβεισα.  κα\  Ίωά/3  και  ι6 
Άσαήλ,  τρεϊς.  17 και  ',Αβειγαία  έγέννησεν  τον  · Άμεσσάβ·  και  πατήρ  τη 
Άμεσσάβ  Ίό#ορ   ό  \σμαηΧείτης.  18  Και  Χαλε/3  ιπόί  Έσερων  ι8 
έγέννησεν  την  Ταζονβά  γυναίκα  και  τήν  Ελιώ#.    και  ούτοι  υίοι  αυτής· 
Ίωάσαρ  και  Ίασού/3  και  Όρι/ά.    19 και  άπέθανεν  Ταζουβά,  και  έΧαβεν  19 
εαυτω  Χαλε/3  τήν  Έφράθ,   και  έτεκεν   αύτω   τον  "Ωρ.    20 και  *Ωρ  2ο 
ςγίννησέν   τον   Ουρεί,    και   Ουρεί  έγέννησεν  τον   Βεσελεήλ.    21  και  2ΐ 
μετά  ταύτα  εισήλ^ει/  Έσερώι/   πρόί  τήν   θυγατέρα  ΜαχεΙρ  πατρός 
Γαλαάδ,  και  ούτος  έΧαβεν  αυτήν,  και  αυτός  έξήκοντα  ην  ετών,  και 

έτεκεν   αυτω  τον  Σερούχ.    22  και  Σερούχ  έγέννησεν  τον  Ίαει'ρ.     και  22 
^σαν  αύτω  είκοσι  τρεΐ?  π-όλεΐί  ε'ι/  τ?7  Γαλαάδ.    23  και  έΧαβεν  Τεδσούρ  23 
και  'Αρράν  τας  κώμας  Σαε\ρ  εξ  αυτών,  την  Καανάθ  και  τάί  κώμας 
αυτής,  έξήκοντα  πόΧεις'  πάσαι  αύται  υιών  Ήίαχέϊρ  πατρός  Γαλαάδ. 

24 και  μετά  το  άποθανέιν  'Έσερών   ήΧθεν   Χαλε/3  εις  'Έφράθα'   και  24 
η  γυνή  'Έσερών  Ά/3ιά,  και  έτεκεν  αυτώ  τον  Άσχώ  πατέρα  θεκώε. 
25 και  ήσαν  υιοί  ΊραμεήΧ  πρωτοτόκου  'Έσερών  6  πρωτότοκος  'Ράν,  2$ 
και  Βαναιά  και  Αραιά  και  Άμβράμ  κάι'Άσαν  άδεΧφος  αυτοΰ.    26 και  26 
ην  γυνή   ετέρα  τω  ΊερεμεήΧ,  και  όνομα  αύτη  Άταρά·  αυττ;  εστίν 
μήτηρ  Όζόμ.    27  και  ήσαν  νιοι  Άράμ  πρωτοτόκου  ΊερεμαήΧ  Μάαί  27 
και  Ίαμε\ν  κα\"  Ακορ.    2δκαί  ̂ σαν  υιοί  Όζόμ  ΣαμαΙ  και  Ίαδάε,  και  υιοί  28 
ΣαμαΙ   Ναδά/3   και  Άβεισούρ.    29 και  όνομα  τής  γυναικός  Άβεισούρ  29 
Άβειχαία,   καϊ  έτεκεν   αυτώ   τον   Άχαβάρ   και   τον   ΜωήΧ.    30  υ ίοι  30 
Ναδά/3·  Άλσάλαδ  και  'Έφράιμ·  και  άπέθανεν  Σάλαδ  ούκ  έχων  τέκνα. 
31  και   ν'ιοϊ  'Έφράιμ   ΊσεμιήΧ,    και   ιηοί  ΊσεμιήΧ   Σωσάν,    και    ν'ιοί  31 

Α       13  Ελια/3]  ρΓ  τον  Β^Α  |  Αμιναδαβ  Α  |  Σαμαια  Α  14  Ζαδδαι]  Ζαδδαι 
Βα1>  Ραδδαι  Α  16  Σαρουια  ι°]  +  και  Αβι\γαια'  Α  |  Σαρουια  2°]  Σαρουιαι  Α  | 
Αβισσα  κ.  Ιωβαβ  Α  17  Αμεσσα  Α  (1)15)  |  Ιεθερ  Α  |  Ισμαηλιτης  Α 
18  Εσρωμ,  Α  |  ε7ενϊ'77σεϊ']  ελαβεν  Α  |  Γα£οι//3α]  Α£ου/3α  Α  |  Ελια>0]  Ιεριω#  Α  | 
Ιασου/3]  Σωβα/3  Α  19  Ε<ρρα0]  Φραθ  Α  20  Ουρι  Α  (Ηδ)  21  Εσρωμ 
Α  |  ην  εζηκοντα  Α  |  Σερονχ]  Σεγονβ  Α  (ίίεπι  2  2)  22  Σερουκ  Β*  (Σερονχ 
Β&5)  |  Αειρ  Α  23  Γεσο-οΐ'ρ  Α  |  Αραμ  Α  |  Σαειρ]  Ιαειρ  Β3ΐ>  Ιαρειρ  Α  | 
Καναθ  Α  |  7τατρο5]  προς  (βίο)  Α  24  Εσρωμ,  Α  (βΐδ)  |  Ασχω]  Ασδωδ  Α  | 
θεκω$  Α  25  ΙερεμεηΧ  Α  |  ίτρωτοτοκοι/]  πρωτότοκος  Α  |  Εσρωζ>  Α  |  Ραμ 
Α  |  Βαναια]  Βαναα  Α  |  Αραιά]  Αραν  Α  |  οηι  και  Αμβραμ  Α  \  Ασομ  Α 
26  Ιερεμιηλ  Α  |  Αταρα]  Ετερα  Α  |  Ο£ομ]  Οννομα  Α  27  Αραμ]  Ραμ  Α  I 
ϊερεμεηλ  Α  |  Ιαμειν]  Ιαβειν  Α  28  Ο^ομ]  Οννομα  Α  \  Σαμμαι  Α  (Η*)  | 
Αβισονρ  Α  (ροδί  Α  ταδ  ρΐ  ΙίίΙ  Α?)  29  Αβειχαια]  Αβιγαια  Α  |  Αχα^αρ] 
Ο^α  Α  |  Μω?7λ]  Μωδαδ  Α  (δ  2°  δΐιρ  ΓΣΐδ  Α3)  30  Αλσαλαδ]  Σαλαδ  Α  | 
Ε<ρραιρ]  Αφ'φαιμ  Α  (ΐίεπι  31)  31  Ισερ^λ]  Ιεσει  Α  (Ηδ) 
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32  Σωσαν  Άχαί.     32  και  ν'ιοϊ  Ίδουδά·  *  Αχεισαμάς,  Ίε'#ερ,  Ίωναθάν  και  Β 
33  άπβθανεν  Ίε'#ερ  ουκ  εχων  τέκνα.    33 και  νιοι    Ιωναθάν  θάΧεθ  και 
34  Όζάμ.  ούτοι  ησαν  νιοι  'ΡαμεηΧ.  34  και  ουκ  ησαν  τώ  Σωσάμ  νιοι 

αλλ'  η   θυγατέρες-  και  τώ  Σωσάμ  παις  Αιγύπτιος,  και  όνομα  αύτώ 
35  ΊωχήΧ.     35 και  εδωκεν  Σωσάν  την  θυγατέρα  αυτού  τω  ΊωχήΧ  παίδι 

36  αυτού  είς  γνναϊκα,  και  ετεκεν  αύτώ  τον  'Έθθεί.    36 και  'Έθθεϊ  εγεννησεν 
37  τον  Ναθάν,  και  Ναθάν  εγεννησεν  τον  Ζα/3ε'δ,  37  και  Ζα/3εδ  εγεννησεν 
38  τον  ΆφαμηΧ,  και  ΆφαμήΧ  εγεννησεν  τον  Ώ/3τ?δ,  38 και  Ώβήδ  εγεννη- 
39  σεί>  τόι>  Ίί/σοίι/,  και  Ίτ/σουί  εγεννησεν  τον  *Αζαρίαν,  39 και  Άζαριά 
4ο  εγεννησεν  τον  ΧεΧΧης,  και  Χε'λλ^ί  εγεννησεν  τον  Εμάς,  40 και  Έμάί 
4ΐ  εγεννησεν  τον   Σοσομα'ι,  και  Σοσομα'ι  εγεννησεν  τον  ΣαΧούμ,  41  και 

ΣαΧούμ  εγεννησεν  τον  Ίεχεμείαν,  και  Ίεχεμείας  εγεννησεν  τον  Έλίΐ- 
42  σαμά.    42 και  υίοί  Χαλε/3  αδελφοί  ΊερεμεηΧ·  Μαρεισά  6  πρωτότοκος 

43  αυτοί,  ουτοί  πατήρ  Ζειφ·  και  ν'ιο\  Μαρεισά  πατρός  Χεβρών.    43  και  υίοι 
44  Χεβρών  Κόρεε  και  θαπουί  και  'Ρεκομ  και  Σεμάα.  44 και  Σεμάα 

εγεννησεν  τον  'Ράμεε  πάτερα  ΊακΧάν,  και    ϊεκΧάν   εγεννησεν  τον 
4^  Σαμα'ι·  45 και  υίό?  αυτού  Μεών,  και  Μεώι>  πατήρ  Γεδσούρ.  46 και 

ΤαιφαηΧ  παΧΧακη  Χαλε/3  εγεννησεν  τον  Άρράν  και  τόί>   Ιωσάν  και 
47  τόι/  Γελοίε,  και  Άρράν  εγεννησεν  τον  Γελοίε.  47  και  υίοι  Ί^σοΟ· 

'Ράγεμ   και  Ίωαθάμ   και  Σωγαρ   και  Φάλεκ   και  Γαιφά  και  Σάγαε. 
43  4δκαί  17  παΧΧακη  ΧαΧέβ  Μωχά  εγεννησεν  τον  Σάβερ  και  τόν  θαράμ. 
49  49 και    εγεννησεν    Σάγαε    πάτερα    Μαρμηνά    και   τον    Σαού  πάτερα 
5ο  Μαχαβηνά  και  πάτερα  ΤαιβάΧ·  και  θυγάτηρ  Χαλε/3  Άσχά.  5°οΰτοι 

ησαν    ν'ιοϊ  ΧαΧεβ.    ν'ιοϊ  4Ωρ   πρωτοτόκον   Έφραζα·   Σωβάρ  πατήρ 
5ΐ  Καριαθιαρείμ,  51ΣαΧωμών   πατήρ  Βαι#ά,  Ααμμών  πατήρ  ΒαιθαΧάεμ, 

31  Αχαι]  Ααδαι  Α  32  Ιδοι/δα]  Ιεδδαε  Α  |  Αχισαμμα  Α  |  Ιε0ερ  ι°]  Α 
ρΓ  και  Α  |  Ιωναθαν]  ρΓ  και  Α  33  θαλεθ]  Φαλεθ  Α  |  Οζαμ~]  Οζαζα  Α  | Ϋαμεηλ]  Ιερεμεηλ  Α  34  Σωσαν  Α  (Ηΐδ)  35  τω  Ιωχηλ]  οηι  τω  Α  |  Ιε00ι  Α 
36  Ιε00ει  Α  37  Αφαμηλ  ι°  Β5]  Αφαμηδ  Β*  Ο0λαδ  Α  |  Αφαμηλ  2°]  Οφλαδ 
Α  |  Ιωβηδ  Α  (ΐΐεπι  38)  38  Ιησουν]  Ιηου  Α  \  Ιησούς]  Ιηον  Α  39  Αβαρία] 
Αζαριας  Α  |  Εμα$]  Ελεασα  Α  (ΐΐεηι  40)  40  ΣάΧΧονμ  Α  (ίίθΐη  41) 
41  Ιεκομιαν,  Ιεκομια$  Α  \  Ελισαμα  Α  42  Χαλεμ  Α   \  Ιερεμεηλ  Α  | 
Μαρεισά  ι°]  Μαρισαϊ  Α  |  ο  πρωτοτ.]  οϊώ.  ο  Α  \  Μαρεισά  2°]  Μαρισα  Α 
43  Κορε  Α  |  θαπους]  θαφφου  Α  |  Ροκομ  Α  |  οιη  και  Σεμαα  Α  44  Ραμεε] 
Ραεα'|  Α  |  Ιακλαν]  Ιερκααν  Α  |  Ιεκλα^]  Ιερκααν  Α  \  τον  Σαμαι]  Σαμμαι  Α 
45  Μεωο]  Μαωί'  Α  (Ιιίχ)  ]  Υεδσουρ]  Βηθσονρ  Α  46  Γαι0α  η  7ταλλ.  Α  | 
Ιωσα|  Α  47  Ιησού]  Ιαδαι  Α  |  Ρεγεμ  Α  \  Σωγαρ]  Τηρσωμ  Α  |  Φαλεκ] 
Φαλετ  Α  !  Σαγαε]  Σαγαφ  Α  (ΐΐεπι  49)  48  2ε/3ερ  Α  |  θαραμ]  θαρχνα 
Α  49  Μαδμη^α  Α  |  Σαούλ  Α  \  Μαχαμηνα  Α  |  Ταιβαα  Α  \  Ασχα] 
Αχσα  Α  50  Σωβαλ  Α  51  Βαι^α  Ααμμων]  Βαι\θ\αμμων'  Α  \ 
Βαιίίαλαεμ]  Βε0λεεμ  Α 
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II  52  ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  Α 

Β  Άρε\μ  πατήρ  Βαιθγαιδών.  52  και  ησαν  υιοί  τω  Σωβάλ  πατρϊ  Καρι-  $2 
αθιαρείμ,  Α'ιώ,  'Έσειρά,  Μωναιώ,  53Έμοσφεώς,  πόλεις  'ΐαειρ·  Αίθαλειμ  53 
καϊ  Μειφειθειμ  καΙΉσαμαθεΙμ  και'Ή,μασαραείμ'  εκ  τούτων  έζηλθοσαν 
οι  Σαραθαϊοι  καϊ  νιοι  Έσθάαμ.  54υίοι  ΣαΧωμών  Βαιθλάεμ,  Μετω-  54 

φαθεί,  Άταρώθ  ο'ίκον  Ίωά/3  και  ήμισυ  της  Μαλαθεί,  Ήσαρεί,  55πατριαΙ  55 
γραμμάτων  κατοικούντες  Ταμές,  Άργαθιείμ,  Σαμαθιείμ,  Σωχαθιείμ· 
ούτοι  οι  Κειναιοι  οι  έλθόντες  εκ  Μεσημά  πατρός  ο'ίκον  'Ρηχά. 

*Και  ούτοι  ησαν  νιοι  Δαυείδ  οι  τεχθεντες  αύτώ  εν  Χεβρών   6  ι 
πρωτότοκος  Αμνών  τη  Άχεινάαμ  τη  ΊσραηΧείτώι,  6  δεύτερος  ΑαμνιηΧ 

τη  Άβιγαία  τη  Καρμηλία,  2  ό  τρίτος  Άβεσσαλώμ  νιος  Μωχά  θνγατρός  2 
θοαμαϊ  βασιλέως  Τεδσονρ,   ό  τέταρτος  Άδωνειά  νίόί  Άγγείθ,   3  6  3 
πέμπτος  Σαβατεια  της  ΣαβειτάΧ,  ό  έκτος  Ίθαράμ  τη  Άλά  γνναικί 
αντού.    4ε£  εγεννηθησαν  αντω  εν  Χ,εβρών.     και  τριάκοντα  και  τρία  4 
ετη  έβασίλενσεν  εν   ΊερονσαΧήμ.     5  και  ούτοι  ετεχθησαν   αντω   εν  5 
Ιερουσαλήμ·    Σάμαν,   Σωβάν,   Ναθάν    και    ΣαΧωμών,   τέσσαρες  τη 
Βηρσάβεε   θνγατρϊ  Άμιήλ,  6  και  Βαάρ   και  Έλεισά  και  Έλειφαλήθ  6 
7 και  Νάγαι  και  Νάφαθ  και  Ίαι/ουε  8  και  Έλεισαμά  και  Έλειδά  και  ̂  
Έλειφάλα,  εννέα·  9  πάντες  νιοι  Ααυείδ,  πλην  τών  νιων  των  παΧΧα-  9 

κών   καϊ  θημάρ  αδελφή  αυτών..  ΙΟΥίοι  ΣαΧωμών   'Ροβοάμ,  ίο 
Ά/3ειά  νίό?  αυτού,  Άσά  νιος  αυτού,  Ίωσαφάτ  νιος  αυτού,  "Ίωρα/χ.  ιι 
υίόί  αντού,  Ό£ειά  νίόί  αυτοί),  Ίωάρ  υίόί  αντού,  Ι2Άμασίας  νιος  τι 
αντού,  *Αζαριά  νιος  αυτού,  Ίωαθάν  νιος  αντού,  13Άχάς  νίός  αντού,  13 
'Έζεκίας  νιος  αντού,  Μ,ανασσης  νιος  αντού,  14  Αμνών  νιος  αυτού,  14 
Ίωσειά  ν'ιος  αυτού.  15  και  νιοϊ  Ίωσειά'  πρωτότοκος  Ίωανάν,  ό  δεύτερος  15 
Ιωακείμ,  ό  τρίτος  Σεδεκιά,  ό  τέταρτος  ΣαΧούμ.     16  και  υίοι  Ιωακείμ-  ι6 

Α       51  Αρει*  Α  |  ΒαιΟγαιδωρ]  Βαιθ~γεδωρ  Α  52  Αιω  Εσειρα  Μωι\]  Αραα' 
Εσει'  Αμμανιθ'\  θνμασφας'  Α  53  πόλεις  Ιαειρ]  Καριαθιαειρ  Α  |  Μειφει- 
θειμ]  Έ,φιθειν  Α  |  Ίίσαμαθειν  Α  |  Ή,μασαραειν  Α  |  υιοι  Έσθααμ]  οι  Εσθαω- 
λαιοι  Α  54  Βαιθλεεμ  Α  |  Μετω<ρα0ει]  και  Ί$ετω\φαθι'  Α  |  Ιωβαβ  Α  | 
Μαλάζει]  Μαί'α^  Α  |  Ησαραει  Α  55  γραμματαιων  Α  |  Γα,αε$]  ε»/  Γα/3?7ί  Α  | 
Σαμα0ιειμ]  ρΓ  και  Α  |  Σωκαθιειμ  Α  |  Κι^αιοι  Α  ]  εκ  Μεστ?μα]  εξ  Αιμαθ  Α  |  Ρηχαβ 
Α  III  I  Αχινααμ  Α  \  Ισραηλιτιδι  Α  \  Ααμνιηλ]  Δαλουια  Α  \  Αβι-γαια  Α 
2  θοαμαι]  θολμβι  Α  |  Τεσουρ  Α  \  Αδωνια  Α  3  Σαβατεια  της  Σαβειταλ] 
Σαφατιας  τη$  Αβιταλ  Α  \  Ιθαραμ]  Ιεθραμ  Α  |  Αλα]  Α7λα  Α  4  Χεβρων] 
+  και  εβασιλευσεν  εκει  επτά  ετη  και\  εξαμηνον  Α  5  Σαμαα  Α  |  Σω- 
βαβ  Α  |  οιη  και  ι°  Α  6  Βααρ]  ϊεβααρ  Α  |  Ελεισα]  Ελίσα^α  Α  | 
Ελιφαλετ  Α  (ίίεΐΏ  8)  7  Ναγε  Α  |  Ί\αφεγ  Α  |  Ιανονε]  Ιαφιε  Α 
8  Έλισαμα  Α  \  Ελιεδα  Α         9  αδελ0?7]  ρΓ  η  Α  10  υιοί  ι°]  ρΓ  ο  Α 
11  Ο^ια*  Α  12  Α^αριαί  Α  |  Ιωναθαν  Α  13  Αχα$... αυτού  (30)  5αρ 
Γ&δ  Α1  ?  νε1  ί0Γΐε  3 ?  14  Αμνών]  Αμως  Β3*3 Α1  ?  νε1  ΓθΓΐε  3 ?  |  Ιωσιαϊ  Α  15  Ιωσια 
Α  |  Σεδεκιας  Α  \  Σαλλονμ  Α 
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ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  Α  IV  8 

τη  Ίεχονίας  υ'ιός  αυτού,  Σεδεκίας  υίόί  αυτοΰ.  17  κα\  υίοϊ  Ίεχονία·  Άσιρ,  Β 
ι8  Σαλαθιηλ  υ'ιός  αυτού,  ιΒΜελχειράμ  και  Φαλδαίας   κα\   Σανεσάρ  και 
19  Ίεκενιά  καϊ  'Ω,σαμώθ  και  Αενεθε'ι.  19 και  νιοι  Σαλαθιηλ·  Ζοροβάβελ' 
2ο  ΜοσοΧόαμος  καϊ  Άνανιά,  και  Σαλωμεθεϊ  αδελφή  αυτών,  20  και  Άσουβε 
2ΐ  και  Όσά  και  Βαραχιαϊ  και  Άσαδιά   και  Άροβάσουκ,  πίντέ.    21  και 

υίοι  Άι>αι/ιά,  Φαλεττί,  και  Ίσαβά  υιός  αυτού,  'Ραφάλ  υίό$·  αυτού, 
22  Όρνά  υιός  αυτού,  Άβδειά  νίόί  αύτοΰ,   Σεχει>ιά  υιοί  αύτού\    22 και 

υίόί  Σεχενιά'  Σαμαιά.     και  υίό?  Σαμαιά·  Χαττους,  και  Ίωτ^λ  και  Μαρει 
23  και  Νωαδειά  και  Σαφάθ,  εξ.  23 και  υιοί  Νωαδειά·  Έλει#αι>ά  και  Έ£εκιά 
24  και  Έ£ρεικάι/,  τρεις.    24  και  υίοι  Έλει^ει/άν  Όδολιά  και  Άσ-εί/3  και 

Φαρά  και  Ίακούι/  και  Ίωαι>άν  και  Ααλααιά  καϊ  Μανεί,  επτά. 

IV   ι        *Καί  υίοι  Ίουδα·  Φάρεί,   Άρσών  καϊ  Χαρμεϊ  και  "Ωρ,  Σουβάλ, 
2  2  και  'Ραδά  νίόϊ  αυτοΰ-   και  Σουβαλ  ε'γεννησεν  τον  "\εθ,  και  "ΐε# 
ε'γεννησεν  τον  Άχειμεϊ  και  τόι/  Λάα#·  αύται  α'ι  γενέσεις  του  Άραθεί. 

3  3 και  ούτοι  υιοί,  Αιτάι>·   Ά^ραήλ   και  'Ραγρά  και  Ία/3άί,  και  όνομα 
4  αδελφή  αυτών  Έσηλεββών.    4 και  ΦαΐΌυήλ  πατήρ  Γεδώρ,  και  Άζήρ 

πατήρ    Ωσάν    ούτοι  νιοι  *Ωρ  του    πρωτοτόκου    Έφράθα  πατρός 
5  Βαι^λάδεν.    5  και  τω  Σαρά   πατρϊ  θεκώε  ̂ σαι>  δύο  γυναικεί,  Άωδά 
6  και  θοαδά.    6 και  ετεκεν   αύτώ  Άωδά  τον   Ώχαιά   και  τόι>  Ήφάλ 
7  και  τόι/   θαιμάν  καϊ  τόι/  Άσηράν   πάντες  ούτοι  υΐοϊ  Ίώδα?.     7  και 

8  νίοι  Άοάδαί*  "  Αρεθ    καϊ  Σάαρ   καϊ  Σεννών.     8 καϊ  Κώε  ε'γεννησεν 
τον  'Έννών   και  τον   Σαβαθά,    καϊ  γεννήσεις  αδελφοί  'Ρηχάβ  υ'ιοΰ 
17  Ιεχοριου  Α         18  Μελχιραμ.  Α  |  Φαλδαια?...Δεϊ'ε0ει]  Φαδαια*  (δΐο)  και  Α 

Σα^εσαρ'  και  Ιεκενια*  και  Ωσαμω'  και  Να/3αδια5"|  δυρ  Γ&5  ΑΆ  19  Ζορο- 
βαβελ]  +  και  Σεμει'!  και  νιοι  Ζοροβαβελ'  Α  |  Μοσολλαμο*  Α  |  Σαλωμεθι  Α 
20  Ασουβε]  Ασεβα  Α  |  Οσα]  Οοα  Α  |  Βαραχια·|  Α  |  Ασαδια  Α  (  Ασοβαεσδκ  Α 
21  Φαλλετια  Α  |  Ισαβα]  Ιεσεια  Α  |  Ρα0αλ]  Ρα0αια  Α  |  Ορί>α  νιος  αντον  Αβδια 
(δΐο)  δυρ  Γ&δ  Α*  |  Σεχενιας  Α  22  Σαμαια  ι°  Βαΐ3Α]  Σαμαα  Β*  |  υιοί  2°] 
υιοί  Α  |  Χεττους  (Χ  δυρ  Γ3.δ  Αϋ?)  Α  |  οιώ  και  4°  Α  |  Μαρει]  Βερια  Α  |  Νωαδια 
Α  (ίίβπι  23)  I  Σα<ρατ  Α  23  Ελει0αι>α]  Ελιω^αι  Α  |  Εσρικαμ  Α 
24  Ελει^αι/αρ]  Ελιωΐ'ΐ'αι  Α  |  Οδολια]  Ωδοιπα  Α  |  Ασειβ]  Ελιασειβ  Α  |  Φαρα] 
Φαλαια  Α  |  Ιακουν]  Ακκουβ  Α  |  Ιωαναμ  Α  |  Ααλαια  Α  \  Μάνα]  Ανανι  Α 
IV  1  οιη  και  ι°  Α  |  Αρσων]  Εσρωμ  Α  \  Χαρμι  Α  \  Σουβαλ]  ρΓ  και  Α 
2  Ραδα]  Ρεια  Α  |  τον  Ιεθ  και  Ιε  (δΐο)  ε'γεννησεν  τον  Αχιμαϊ  δΐιρ  Γ3.δ  βί 
ίη  ΓΠ2£  Α3  (οιώ  τον  Ιεθ...ε"/εννησεν  [ί°]  Α*)  |  Ααα^]  Ααδ  Α  |  Αράζει]  Σα- 

ράγι Α  3  Αιταμ  Α  \  Αζραηλ]  Ιεζριηλ  (ρι  δηρ  ταδ  3  νεί  4  Ηίί)  Α^?  |  Ραγμα] 
Ιε|σμα  Α  |  Ια/3α$]  Ιγαβης  Α  \  Έσηλλελφων  Α  4  Α^ρ]  Έζερ  Α  \  του 
πρωτοτ.]  ονα  του  Α  \  Βαιθλαεμ  Α  5  Σαρα]  Ασχουρ  Α  |  θεκωρ,'Ι  Α  | 
Αωδα  κ.  θοαδα]  Αλαα-  κ.  Νοορα·|  Α  6  Αωδα]  η  Νοορα  Α  \  Ωχαια] 
Ωχα|("α/χΑ  |  Ασηρα^]  Ασθηρα  Α  \  Ιωδα?]  Ήοορα  Α  7  Αοαδαί  (ΓοΓίβΆοαδαϊ) 
Β*]  θοαδα$  ΒΗ  Αλαα·  Α  |  Αρε^]  Σαρεθ  Α  \  Σεννων]  Εθναδι  Α  8  Κωε 
Β*  Ι  ?Λ]  Οεκωε  (θε  δΐιρεΓδΟΓ)  Βί1?νί(1  |  Εννων]  ΕΊνωβ  Α  \  Σαβαθα]  Σωβηβα  Α  | 
-γεννήσει*  Β*  ι,Α]  γεννησις  Βα1)6ΐς  <ν'α> 
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IV  9  ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  Α 

Β  Ίαρα/ι.  ^Και  ην  Ίγαβής  ένδοξος  ύττερ  τονς  αδελφούς  αυτόν·  ο 

και  η  μητηρ  εκάλεσεν  το  όνομα  αντον  ̂ Ιγαβής  λεγονσα  "Έτεκον  ως 
γάβης.     10  και  επεκαλεσατο  Ίγαβής  τον   θεον  Ισραήλ  λέγων  'Έάν  ίο 
ενλογών  ενλογησης  με,  και  πληθννης  τα.  οριά  μον,  και  ην  η  χειρ  σον 

μετ'  εμον,  και  ποίησης  γνώσιν  τον  μη  ταπεινώσαί  με.     κα\  επηγαγεν 
ο  θεός  πάντα  οσα  ητησατο.  11  Κα!  Χαλεβ  πατήρ  Ασχα  εγέννησεν  ιι 
τον   Μαχείρ'  οντος    πατήρ  Άσσαθών.     12 εγέννησεν   τον   Βαθραίαν  ΐ2 
κα\  τον   Βεσσηε   και  τον   θαιμάν,   πάτερα   πόλεως   Ναά?  αδελφοί) 

Έσελών  τον  Χενεζεί'  οντοι  άνδρες  'Τηχάβ.     13  κα\  νιοι  Κενεζ-  Τοθο-  13 
νιηλ  και  Σαραιά.    κα\  νίο\  Τοθονιηλ·  'Αθάθ.    Ι4και  ΜαναθεΙ  εγέννησεν  14 
τον  Τοφερά.    κα\  Σαράια  εγέννησεν  τον  Ίωβάβ  πάτερα  Άγεαδδαείρ, 

οτι  τέκτονες  ησαν.    15  κ  αϊ  νιοι  Χαλέβ  νιον  Ίεφοννή·  *Ηρ,  Άδαί  και  15 
Νοορ.     και  νιοι  Άδά·  Κενεζ.     16 και  νιος  αντον  Τεσεηλ,  Άμηαχεϊ  και  ι6 
Ζαφά  και  Ζαιρά  και  Ίσεραήλ.     17  και  νΐο\  Έσρει'·  Ίεθερεί,  Πώραδ  και  ιγ 
'Άφερ  και  Άμών.    και  εγέννησεν  Ίέθερ  τον  Μαιών  και  τον  Σεμέν  και 
τον  Μαρεθ  πάτερα  Έσθαιμών.    18 και  η  γννη  αντον,  αντη  Άδεια,  ετεκεν  ι3 
τον   Ίάρεδ  πάτερα  Γεδώρ  και  τον  Άβεισα  πάτερα  Σωχών  και  τον 
Χετιηλ   πάτερα  Χαμών   και  οντοι  νιοι  Γελιά  θνγατρός  Φαραώ  ην 

ελαβεν   Νωρωήλ.     19 και  νιο\  γνναικός  της  Ίδονίας  αδελφής  Ί^άχεθ  τα 
και  Ααλειλά  πατήρ  Κεειλά,  και  Σεμεγών  πατήρ  Ίωράζ/,  και  Μαναημ 

πατρός  Κεειλά  Άταμεί  και'Έσθαιμωνή  Νωχαθεί.    ̂ και  νιο\  Σεμιών  2ο 
Αμνών   και  Άνά  υίό$·  Φανά  και  Ινών.     και  νιο\  Σεεί·  Ζωάν.  και 

νιο\  Ζωάβ,  2Ιυίοι  Σηλώμ  νίον  Ίουδα,  *Ηρ  πατήρ  Αηχά,  και  Μαδα#  2ΐ 
πατήρ  Μαιχά·   και  γενέσεις  οικιών  εφραθ  άβάκ   τω  ο'ίκω  Έσοβά· 
22 και  Ιωακείμ  και  Άνδρες  Σωχηθά  Ίωαδά   και  Σαιά,  οι   κατωκησαν  22 

Α  9  Ιγαβης  2°]  Ιαγβη$  Α  10  Ιγαβης]  Ταβης  Α  |  ποιησέιϊ  Α  |  οηι  μη  Β* 
(Ιιολ)  Β3ΐ>  [δαρεΓδοι·])  Α  11  Ασχα$  Α  12  εγείΊ^σερ]  ρΓ  και  Ασσα0ωι>  Α  | 
Βαθραιαν]  Βα\θρεφα  Α  |  Βεσσηε]  Φεσση  Α  |  θαιμαρ]  θα^α  Α  |  ττολεωϊ  Α] 
ποχεως  Β  |  Εσελωμ  Α  \  Χενεζεϊ]  Κενεζι  Α  \  Ρηχαβ]  Ρηφα  Α  14  Μανα\θι 
Α  |  Τοφορα  Α  |  Σαρια  Α  \  Ιωαβ  Α  \  Αγεαδδαείρ]  γης  Ρα|σειμ  Α  15  νιον 
Β  |  Ηρα  Α  |  Αδαι]  Αλα  Α  |  Νααμ  Α  |  Αδα]  Αλα  Α  16  νιοι  Α  |  αντον... 
Ιεσεραηλ]  Ιαλλελ^λ  (λ  2°  δΐιρ  Γ3.5  Α&?  Ιαλλελ^μ  Α*νί(1)  Ζιφαι  κ.  Ζαι^α']  κ. 
θηρία  κ.  Έσεραηλ  Α  17  ι/ιοι  Εσρει"  Ιε#ερει]  υιοι"|  Ε£ρι  Ιεθερ'  Α  (δίο)  | Πωραδ]  Μωραδ  Α  |  Α</>ερ]  Ταφερ  Α  \  Αμων]  Ιαλων  Α  \  Σεμεν]  Σεμμαι  Α 
Μαρε0]  Ιεσαβα  Α  \  Βσθεμων  Α  18  Αδεια]  Ιδια  Α  |  Αβεισα]  Αβερ-  Α  \ 
Χετιηλ]  Ιεκθαηλ  Α*  (ΐπιρίΌβ  ι  3°  Α?)  |  Γέλια]  Βεθθια  Α  \  Χωρωηλ]  Μωρΐ)δ·\  Α 
19  Ιδοι>ια?]  Ιοι;δαια5  Α  |  Ναχε#]  Ναχεμ  Α  [  Δαλειλα]  Δανα  Α  |  Σεμεγων]  Σω- 

ρειών Α  |  ΙωμαιΆ  |  Μαναημ]  νιοι  ±Ηαημ  Α  \  Αταμει]  οΎαρμι  Α  |  Ιεσθεμωη  Α  [ 
Νωχα#ει]  Μαχαλά  Α  20  Σεμειων  Α  \  Ανα]  Ϋαννων  Α  |  Φανα]  Αναν  Α  \ 
Ινων]  θιλων  Α  \  Σεει]  Εϊ  Α  |  Ζωαν]  Ζωχαθ  Α  \  Ζωαβ]  Ζωχαθ  Α  21  Λη- 
χαδ  Α  |  Μαδα0]  Ααδα  Α  |  Μαιχα]  Μαρ^σα  Α  |  εφραθ  αβακ]  εβδαθ  αββους  Α 
22  2ωχτ;^α]  Χωζηβα  Α  \  Ιωαδα]  και  Ιωαϊ  Α  |  Σαια]  Σαραφ  Α 

δ 
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23  εν  Μωάβ·  και  άπεστρεψεν  αντονς  άβεδηρεϊν  άθονκιείν.    23οντοι  κ€ρα-  Β 
μεΐς  οι   κατοικονντες   εν   Άζαεϊμ  και  Ταβαηρά  μετά  τον  βασιλέως· 
εν  τη  βασιλεία  αντον  ενίσχυσαν  και  κατοίκησαν  εκεί. 

24Υίοι  Συμεών  Ναμουήλ  και  Ίαμείν,  Ίαρείν,  Ζάρες,  Σαούλ·  25Σαλεμ 
26  υιός  αυτού,  Μαβασάμ  υιός  αυτού,  Μασμά  νιος  αυτού,   26Σεμεει  νιος 
27  αντον.     27τω  Σεμεεϊ  υίοϊ  εκκαίδεκα   και   θυγατέρες  τρεις·   και  τοις 

άδελφοϊς  αυτών  ούκ  ησαν  νιο\  πολλοί·  και  πάσαι  αι  πατριοί  αυτών 
28  ούκ  επλεόνασαν  ώς  υιο\  Ιούδα.    28  και  κατωκησαν  εν  Βηρσάβεε  και 
29  Σάμα  και  Μωαλδά  και  Έσηρεονλάβ-  29Άβελλά  και  Βοόσαλ  και 
3°  θουλάεμ  30 και  Βαθονν   και  Έρμα   και   Ώκλά   31  και  Βαιθμαρειμώθ 

κα\  'Ή,μισυσεσοράμ  και  οίκον  Βραουμσεωρείμ·   αύται  πόλεις  αυτών 
32  εωί  βασιλέως  Δαυείδ.    32 και   επαύλεις  αυτών   Αίτάν   και  Ύεμμών 
33  και  θόκκα  και  Αίσάρ,  πόλεις  πέντε.     33 και  πάσαι  επαύλεις  αυτών 

κύκλω  τών   πόλεων  τούτων   εως   Βάλατ*    αΰτη   κατάσχεσις  αντών 
34  και  ό  καταλοχισμος  αντών.     34 και  Μοσωβάβ  και  Ίεμολοχ  και  Ίωσειά 
35  υίό?  Άμασειά  35  και  Ίωήλ·  και  οντος  νιος  Ίσαβιά  νιος  Σαρααν  νιος 

36  Άσιτ)λ·  36 και  Έλιωνα!  και  Ίωκάβα  και  Ίασουιά  και  Άσιά  νιο\  *Αωσ"άλ 
^  υίοΰ  Σαφάλ  37νίον  Άμών  νιοι)  Ίδιά  ιπού  Σαμάρ  νιου  Συμεών.     38 ούτοι 

οί  διελόι>τε$·  εν  όνόμασιν  αρχόντων  εν  ταΊς  γενεσεσιν  αντών  και 
39        οΓκοιγ  πατριών  αυτών    επληθύνθησαν    εις   πλήθος.  39 Και 

επορεύθησαν  εως  τον  ελθειν  Τεραρα  εως  τών  ανατολών  της  Γαι, 

4ο  τον  ζητησαι  νομάς  τοϊς  κτηνεσιν  αντών.    40 και  ενρον  νομάς  πίονας 
και  αγαθός·  και  η  γη  πλατεία  εναντίον  αντών,  και  ειρήνη  και  ησνχία, 

4ΐ  οτι  εκ   τών   νιών   Χαμ  τών   κατοικούντων   ε'κεΐ  έμπροσθεν.     41  και 

22  και  4°  βίδ  50Γ  Α  |  αβεδηρειν  αθουκιειν]  αβεδ'\  δηριν  αθουκιειμ  Α  Α 
23  κειραμεις  Α  |  Αζαειμ]  Αταειμ  Α  |  Ταβαηρα]  Ταδηρα  Α  24  Ιαρειι>] 
Ίαρειβ  Α  |  Ζαρε$]  Ζαραε  Α  25  Μαβασα^  Α  |  Μασμα  υιος  αυτόν  (α  ίη  αυτ. 
δΐιρ  τα§  Α1)]  +  Αμουηλ  νιος  αντον\  Σαβουδ  υιος  αι»τοι/·|  Ζακχουρ  υιο$  αυτουΙ  Α 
26  Σεμει  Α  (ίίοιη  27)  27  τω  Σ.]  ρΓ  και  Α  |  νιοι  3°]  δίΛ  υ  1αΐ6Γ6  νΐά  ΙίΙ 
γοΙιπκΙ  αηιΐδοίαπι  νεδίίςίη.  ίη  Β  28  Σαμαα  Α  |  Μωλαδα  Α  |  Εσηρεουλάβ] 
Εσερ'σοι/αλ'  Α  29  Αβελλα]  ρΓ  κ  Β*?1><Ιηε>  και  εν\  Βαλαα  Α  |  Βοοσαλ] 
ΒοασομΑ  \  θουλαεμ]  θωλαδ  Α  30  Βαθουν]  Βαθουλ  Α  |  Ωκλα]  εν  Σικελαγ  Α 
31  Βαι#μ,αρ6ΐμ,ω#]  ε^  Βαιθ' ·  μαρχαβωθ  Α  |  Ημισυσεσοραμ]  Ημισνσωσ.  Β3ΐ> 
ΊΙμισυεωσψ.  Α  |  ΒαροιγΛ^Ισεωρειμ.  Α  32  επαύλεις]  ρτ  αι  Α?  (δαρεΓδΟΓ) 
Αιταν  και  ην  (δίο)  Ρε  δχιρ  Γαδ  Α3?  |  θοκκα]  θοχχαν  Α  |  Αισαι/  Α  33  επαύ- 

λεις] ρΓ  αι  Α  |  κύκλω]  ρτ  των  Α  |  Βαλατ]  Βααλ  Α  |  κατάσχεσα]  ρί  η  Α 
34  Ιερολοχ]  Αμαληκ  Α  |  Ιωσια  Β5  Ιωσια*  Α  |  Αμασια  Β^Α  35  ουτοϊ]  Ιηου 
Β>'  (δΐιρβΓδΟΓ)  Α  |  Σαράια  Α  36  Ελιω^ι  Α  |  Ιακαβα  Α  \  Ασαια  Α 
36 — 37  υιοί  Αωσαλ. . .Συμεών]  και  Έδιηλ'  και  \σμαη\·\  και  Βαναια'  και  Ζου£α 
υιοί  Σεφεϊ·\  υιου  Αλλωΐ'·  νιου  Εδ:α*  υιου  Σαμα\ριου'  νιου  Σαμαωυ'Ι  Α  38  διε- 
λοντες]  διελθοντες  Α  39  αυτών]  εαυτών  Α  40  πιονας]  πειονας  Β* 
πλείονας  ])Ά*>Α 

9 
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Β  ήλθοσαν  οντοι  γεγραμμενοι  έπ'  ονόματος  εν  ήμέραις  'Έζεκίου  βασιλέως 
Ιούδα  και  επάταξαν  τους  οίκους  αυτών  και  τους  Μ,ιναίους  ους  εύροσαν 
εκεί,  καϊ  άνεθεμάτισαν  αυτούς  εως  της  ημέρας  ταύτης'  και  ωκησαν 
άντ  αυτών,  οτι  νομάί  τοΊς  κτήνεσιν  αυτών  εκεΐ.  42 και  εξ  αυτών  42 
από  των  υιών  Συμεών  έπορεύθησαν  είς  ορος  Σηε\ρ  άνδρες  πεντακόσιοι, 

και  Φαλαεττιά  και  Νωαδειά  και  'Ραφαιά  και  ΌζειηΧ  υίο\  Ίεσειθεν 
άρχοντες  αυτών  43 και  επάταξαν  τούς  κατάλειφθεντας  τούς  καταλοί-  43 
πους  του  Άμαλήκ  εως  της  ημέρας  ταύτης. 

ΣΚαι  νιοι  'Ρουβήν  πρωτοτόκου  Ισραήλ·  οτι  ούτος  6  πρωτότοκος,  ι  V 
και  εν  τω  άναβήναι  επ\  την  κο'ιτην  του  πατρός  αυτού  εδωκεν  εύλογίαν 
αυτού  τω  υίω  αυτού  Ιωσήφ  υίω  Ισραήλ,  και  ουκ  έγενεαΧογήθη  είς 

πρωτοτοκεϊα,  2 οτι  Ιούδας  δυνατός  ισχύι  και  εν  τοις  άδεΧφοϊς  αυτού,  2 
και  εϊς  ηγούμενον  εξ  αυτού,  και  η  ευλογία  τού  Ιωσήφ·  3υιοι  'Ρουβήν  3 
πρωτοτόκου  Ισραήλ·  Ένώχ  και  Φαλλούί,  Άρσών  και  Χαρμεί.    4υίοι  4 
Ίωήλ·   Σεμεεϊ   και  Βαναιά  υίό$·  αυτού,     και  υ'ιοϊ  Τούγ  υιού  Σεμεεί· 
5υίός  αυτού  Ήχά,  υιός  αυτού  'Ρηχά,  υιός  αυτού  Ίωήλ,  6 υιός  αυτού  | 
Βεήλ,  ον  μετώκισεν  θαΧγαβανάσαρ  βασιλεύς  Άσσου ρ·  ούτος  άρχων 
τών  'Ρουβήν.     7 και  αδελφοί  αυτού  τη  πατρ'ιδι  αυτού  εν  τοις  κατα-  η 
λοχισμοϊς  αυτών  κατά  γενεσιν  αυτών   ό  άρχων  Ίωήλ  και  Ζαχαρία 

και  Βάλεκ  υίόϊ  Όζούζ  υιός  Σάμα  νιος  Ίωήλ.     8ούτος  κατωκησεν  εν  8 
Άροήρ  και  έπ\  Να/3αύ  και  Βεελμασσών,  9 και  προς  ανατολάς  κατω-  9 
κησεν  εως  ερχομένων  της  ερήμου  από  τού  ποταμού  Ένφράτου,  οτι 

κτήνη  αύτώ  πολλά,  εν  γη  Γαλαάδ.     10 και  εν  ήμεραις  Σαούλ  εποίησαν  ίο 
πόλεμον  προς  τούς  πάροικους,  και  επεσον  εν  χερσΧν  αυτών  κατοι- 
κούντες  εν  σκηναΐς  εως  πάντες  κατ*  ανατολάς  της  Γαλαάδ. 

"Υίοι  Γάδ  κατεναντι  αυτών  κατωκησαν  εν  τη  Βασάν  εως  Έλχά·  ιι 
Ι2Ίωήλ  πρωτότοκος,  και  Σαβατ  ό  δεύτερος,  και  Ίανεϊν  ό  γραμματεύς  ΐ2 
εν  Βασάν.  13  και  οι  αδελφοί  αυτών  κατ  οίκους  πατριών  αυτών  13 
Μιχαήλ,  Μοσολάμ  και  Σεβεε  καϊ  Ίωρεε  και  Χιμά  και  Ζούε  και  Ώβήδ, 

Α       41  οίκους]  οικητορας  Α  42  Σηειρ  Α  |  Φάλεττια  Α  |  Νωαδια  Α  | 
Οξιηλ  Α  |  Ιεσειθεν]  Ιεσει'\  Α  43  τους  κατάλοιπους  τους  καταλιφθεντας 
Α  |  εω$]  ρΓ  και  κατωκησαν  εκεϊ\  Α  V  1  πρωτότοκος]  +  αιτου  Α  \  Ιωσήφ] 
ρΓ  τω  Α  |  πρωτοτοκια  Β^Α  2  Ιούδα]  Α*  (Ιούδας  [ς  5ΐιρ€ΐ·50Γ]  Α1) 
3  υιοι  (υιου  Β)]  ρΓ  και  Α  \  Αρσων]  Έσρων  Α  |  Χαραι  Α  4  Σεμειν  (ι°)  Α 
5  Ηχα]  Μιχα  Α  |  Ιωηλ]  Βααλ  Α  6  Βετ?λ]  Βεηρα  Α  |  Θαγλα0'|  Φαλν ασαρ Α  7  αδελφοί  (αδελφή  Β)]  ρΓ  οι  Α  |  πατριδι]  πάτρια  Α  |  γενεσιν] 
γενεσις  Α        8  Βαλε  Α  |  Βεελμαωι>  Α         9  αυτω]  αυτών  Α  10  εττοιτ;- 
σαντο  Α  |  χειρσ^  Β*  (χερσιν  Β5Α)  11  Ελχα]  Σελχα  Α  12  πρωτότοκος] 
ρΓ  ο  Α  |  Σαβατ]  Σαφαμ  Α  \  Ιανειν]  Ιαναι  Α  13  Μοσολαα]  και  Μοσολλαμ 
Α  1  Σεβεε]  Σοβαθε  Α  [  Ιωρες  Α  |  Χιμα]  Ιαχάΐ  Α  |  Ιωβηδ  Α ίο 
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ΐ4  οκτώ.     ηουτοι  υ'ιο\  Άβειχαιά  υ'ιοϊ  ΟύρεΙ  υίοϋ  Ίδαί  νιου  Γαλαάδ  νιου  Β 
15  Μειχαήλ  νιου  Ίσαί  υιοΰ  Ίονρει  νιου  Ζαβουχάμ  15  υίοϋ  Άβδεήλ  υίοϋ 
ι6  Γουνεί·  άρχων  ο'ίκου  πατριών,  16  κατοίκων  έν  Ταλαάμ,  έν  Βασάμ 

και  έν  ταϊς  κώμαις  αυτών  και  πάντα  τα  περίχωρα  Τεριάμ  εως  εξόδου. 

17  17  πάντων  ό  καταλοχισμός  εν  ήμέραις  Ιωαθάμ  βασιλέως  Ιούδα  και 
εν  ήμέραις  Ίεροβοάμ  βασιλέως  Ισραήλ. 

ι8  ι8Υίοί  'Ρουβήν  κα\  Γαδ  και  ήμισυ  φυλής  Μανασσή  εξ  νϊών  δυνά- 
μεως, άνδρες  α'ίροντες  ασπίδας  και  μάχαιραν  και  τείνοντες  τόξον 

και  δεδιδαγμένοι  πόλεμον,  τεσσεράκοντα  και  τέσσαρες  χιλιάδες  και 

19  επτακόσιοι  και  έξήκοντα  έκπορευόμενοι  εις  παράταξιν.  19 και  έποίουν 
πόλεμον  μετά  τών  Άγαρηνών  και  Ύουραίων  και  Ναφεισαδαίων  και 

2ο  Ναδαβαίων,  20 και  κατίσχυσαν  έπ'  αυτών  και  εδόθησαν  είς  χείρας 
αυτών  οι  Άγεραίοι  και  πάντα  τά  σκηνώματα  αυτών  οτι  προς  τον 
θεόν   έβόησαν   έν   τω   πολέμω   και  έπηκουσεν   αύτοΐς,  οτι  ήλπισαν 

2ΐ  ε  π*  αυτόν.  21  και  γ/χμαλώτευσαν  την  άποσκενήν  αυτών,  καμήλους  πεν- 
τακισχιλίας,   και   προβάτων   διακοσίας   πεντήκοντα  χιλιάδας,  όνους 

22  δισχιλίους,  και  ψυχάς  ανδρών  εκατόν  χιλιάδας"  226τι  τραυματίαι  πολλοί 
επεσον,  οτι  παρά  του  θεοϋ  6  πόλεμος,     και  κατοίκησαν  άντ  αυτών 

23  εως  της  μετοικεσίας.  23 Και  οι  ήμίσεις  φυλής  Μανασσή  κατώ- 
κησαν  από  Βασάν  εως  ΒαϊλεΙμ  και  Σανεϊρ  και  ορος  Άερμών  και  έν  τω 

24  Αιβάνω  αυτοί  έ πλέον άσθησαν .  2Λκα\  ούτοι  αρχηγοί  ο'ίκου  πατριών 
αυτών  'Όφερ  και  Σεεϊ  και  Έλειήλ  και  'Έσδριήλ  και  Ίερμειά  και 
Ώδουιά  και  Ίελειήλ,  άνδρες  ισχυροί  δυνάμει,  άνδρες  ονομαστοί,  αρχον- 

25  τες  τών  ο'ίκων  πατριών  αυτών.  25 Και  ήθέτησαν  εν  θεώ  πατέρων 
αυτών,  και  έπόρνευσαν  οπίσω  θεών  λαών  της  γης  οϋς  έξήρεν  ό  θεός 

26  από  προσώπου  αυτών.  26 και  έπήγειρεν  ό  θεός  Ισραήλ  τό  πνεύμα 
Φαλώχ  βασιλέως  Άσσουρ  και  τό  πνεύμα  θαγναφαμάσαρ  βασιλέως 

Άσσούρ,  και  μετώκισεν  τον  'Ρουβήν  και  τον  Γαδδεί  και  τό  ήμισυ 
φυλής  Μανασσή,  και  ή'γαγεν  αντονς  είς  Χαάχ  και  Χαβώρ  και  έπι 
ποταμόν  Χωζάρ  εως  της  ήμέρας  ταύτης. 

13  οκτω]  επτά  Β^Α         14  Αρχαία  Α  |  Ουρι  Α  |  Ιδαι]  Αδαι  Α  |  Μιχαήλ  Α 
Α  Ι  Ισαι]  Ιεσσαι  Α  |  Ιονραι]  Ιεδδαι  Α  |  Ζαβονχαμ]  Αχιβονζ  Α        15  Αβδιηλ 
Α  I  ΓουΐΊ  Α  16  κατοικούν  Α  |  Γαλααδ  Α  |  Βασαν  Α  |  Υεριαμ]  Σαρών  Α 
17  Ιωθαν  Α  18  νιοι]  νιου  Β  |  Γαδδι  Α  |  εντεινοντεϊ  Α  \  τεσσαρακοντα  Β?  ( 
τέσσαρες  και  τεσσεράκοντα  Α  \  οηι  και  8°  Α  19  Α7αραιωΐ'  Α  |  Τουραιων]  Του- 
ραια\  Β  Ιτουραιων  Α  \  ̂αφισαιων  Α  20  Αγοραίοι  Α  22  πολλαι  Α  \  κατω- 
κησανταντων  Α*  (κατωκ.  αντ  αυτών  Α1)  23  κατωκησαν]  +  εν  γη  Α  \  Βαιλειμ] 
Βααλΐΐμ  Β*  Βααλ' -Ερμων  Α  24  Σεει]  Ιεσει  Α  |  Ελιηλ  Α  |  Εσδριηλ] 
Ιεζριηλ  Α  |  ΙερεΙμια  Α  \  Ιεδιτ?λ  Α       25  λαων]  ρΓ  των  Α       26  Φαλωχ]  Φαλωϊ 
Α  |  &αγλαθκφα\νασαρ  Α  |  Γαδΰι  Α  |  Χααχ]  Χαλα  Α  |  Χωζαρ]  Γω£ζΊ  Α 
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νΙ  ϊ  ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  Α 

ιχ|ο1  Λευα'·  ΤεΒσών,  Καάθ  και  Μαραρεί.    2  και  υιο\  Καάθ-  \    ((|δ)  νΙ  (ν 

Άμβράμ  κά\  Ίσσάαρ,  Χεβρών  και  Όζειηλ.    3καί  υιοί  Ά/χβράν  3  (*>) 

'  Ααρών  και  Μωυσψ  κα\  Μαριάμ.     κα\  νΐοϊ  Ααρών  Ναδά/3  και 

Άβιούδ,  Έλεα£άρ  κα\  Ίθαμάρ.    ̂ Ελεαζάρ  εγέννησεν  τον  Φ&βεέ&,  4  (3°) 

Φανείς  εγέννησεν  τον  Άβεισού,  ̂ Αβεισού  εγέννησεν  τον  Βωε,  κα\  §  (3ι) 

Βωε  Ιγέννησεν  τον  Όζει,  6Όζε\  έγέννησε  τον  Ζαραιά,  Ζαραιά  6  (32) 

έφνησεν  τον  Μαρειηλ,^και  Μαρειηλ  εγέννησεν  τον  Άμαρειά,  και  η  (33) 

Άμαρειά  εγέννησεν  τον  Άχειτώβ,  8  και  Άχειτώβ  εγέννησεν  τον  8  (34) 

Σαδώκ,  και  Σαδώκ  εγέννησεν  τον  Άχειμάας,  9 και  Άχει/Λαα*  εγέν-  9  (35) 

ι/τ/σβν  τόί/  Ά£αριά,  και  Άζαρίας  εγέννησεν  τον   Ίωανάς,  ̂   10  και  ίο  (3ό) 
Ίωανάί  εγέννησεν  τον  Άζαρίαν  ούτος  Ιεράτενσεν  εν  τω  οίκω  ω 

ωκοδόμησεν  Σαλωμών  εν  Ιερουσαλήμ,  "και  εγέννησεν  Άζαριάτόν  ϋ  (37) 

κα1  Ά^αΡι«  ίγ&νψ**»  ι*»  Άχειτώβ, 12  και  Άχειτώβ  εγεν  Μ  (3δ) 

^σ6ν  χόν  Σαδώκ,  και  Σαδώκ  εγέννησεν  τον  Σαλώρ,  13  και  Σαλώμ  ι3  (39) 

εγέννησεν  τον  Χελκείαν,  και  Χελκεια*  εγέννησεν  τον  Άζαριά, 

^καϊΆζαρίας  εγέννησεν  τόν  Σαραιά,  και  Σαραίας  εγέννησεν  τον  ι4  (4ο) 

Ίωσαδάκ.     15  και  Ίωσαδάκ  επορενθη  εν  τη  μετοικ'ια  μετά  Ιούδα  και  ι5  (4ι) 

Ιερουσαλήμ  &  χειρι  Καβουχοδονοσόρ.  ι6Υίοί  Λευει'·  Γεδσών,  ι6  (ι)  
(νΐ) 

Καάθ  και  Μαραρεί.  17  και  ταύτα  τά  ονόματα  των  υιών  Γεδσών·  *  (*) 

Λοβε^ε!  καίΣερ-εει.  18 νιοι  Καάθ'  Άμβράμ  και  Ίσσαάρ,  Χεβρών  και  ι8  (3) 

Όζειηλ.  19υιο\  Μαραρεί-  Μοολεί  και  Όμουσεί.  και  αύται  αί  πατριοί  ι9  (4) 

του  Αευε\  κατά  πατριάς  αϊτών.  20τω  Τεδσών,  τω  Λοβενεί  υιω  αύτου,  2ο  (5) 

Ίέεθ  υιός  αυτού,  Ζεμμά  υιός  αυτοί,  2ΙΊωάβ  υιός  αυτοί,,  Άδει  υιός  2ΐ  (β) 

αύτου,  Ίαάρα  υίό?  αύτού,  Ίεθρεϊ  υιός  αυτού.  22υίοί  Καα0·  'Αμεινα-  22  (7) 

δάβ  υίό$·  αύτοΟ,  Κόρε  υιός  αυτού,  '  Αρέσει  υιός  αυτοΐ>,  ̂ Ελκανά  23  (δ) 

Α       VI  1  Αενι  Α  Ι  Τεδεων  Α  |  Μεραρει  Βυ  Μεραρι  Α  2  Αμρα/χ  Α 

(ίίεπι  ̂ )  4  Φι*εε5  Ηδ  Β^Α  |  Αβισου  Α  (ΐΐεπι  5)  5  Βωε  ι°]  +  κ  (δυροΓδΟΓ) 
Β5  Βωκαι  Α  |  Βωε  2°]  Βωκαι  Α  |  0*1  Α  (ΐίεηι  6)  6  εγέννησεν  Α  {  Ζαραια 
ίο]   ΖαραώΙ   Α  |  Ζαραια   α°]   Ζάρια*   Α  |  Μαρειηλ]   Μαραιωθ   Α  (ΛΒΒ  / 
7  Αραρεια]  Αραρια  Β*>  (Μδ)  Αραριαν  (ι°)  Αρ-αρια*        Α  \  λχιτωβ  Α  (ιΐβπι  8) 

8  Αχι>α«  Α  (ΐΐβπι  9)  9  ΑΓαρια]  Α^αριαν  Α  Ι«α,«]  ̂  Ιωα,α,  Α 
11  ΑΓαρια*  Α  Αβαρία]  Αραρια,  (ι«  Αραριαί  (*>)  Α  |  Αχιτω/3  Α  (ιΐβιη 

ι»)  12  Σαλωρ]  Σελλοί^  Α  (ίίειη  ι3)  13  εγέννησεν  ΐ°]  ε^Ι  5υρ 
ταδ  Β3νίά  |  Χελκιαν  Β^Α  |  Χελκιαϊ  Β^Α  |  Α^αρια^  Α_  14  τον  ~αραιαν 

Α  Ι  Ιωσεδεκ  Α  (ΪΙαιι  ι5)  15  Ιερουσαλ^ρ]  Ιτ?λ'·  Α  |  χειρι]  χερίσιν  Α 
16  Αευι  Α  (ίΐεπι  ι9)  I  Γβδσων]  Γηρσων  Α  (ιίειη  ι7,  ίο)  |  Μβραρ«  Β 
Μεοαοι  Α  ώΐη  10)  17  Αο^ε^ι  Α  |  Σερ,ει  Α  18  Αμραμ  Α. 

19  ΖοΧιΑ V ΟμοΙσ!  Α  20  Αοβ-φι  (Ιι  Α*><**>)  Α  |  1^  Α  |  Ζα,μα  Α 
20-21  υιο,  αυτόν  Ιωαχ  (δια:  δες  ταδ  2  1ί«)  υιοί  αυτου'  Αδδι  (δίο)  υιοί  αυτοι-Ι 

δπρ  ταδ  61  ίη  πιδ  Α*  21  Ιααρα]  Ζαρα  Α  |  Ιβθρι  (δίο)  νιο  δηρ  Α8 
22  Αμειναδαβ]  Ιασααρ  Α  |  Αρέσει]  Ασειρ  Α          23-26  Ελκα,α  υιο5|  αυτο

ύ 
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(9)  24  και  Άβιαθαρ  νιος  αντον,  Άσερεϊ  νιος  αντον,  24Κάαθ  νιος  αντον,  Β 
(ίο)  25  Όριήλ  υίόί  αντον,  Όζειά  νιος  αντον,  Σαούλ  νιος  αντον.    25  και  νιοι 
(ιι)  26  'ΈΧκανά'  Ά/Αβσσεί  και  Άλβικώ^,  ζ6>Ελκαι/α  υίό«?  αντον,  Σονφεϊ  υίό? 
(12)  27  αντον,  Καίναθ  νιος  αντον,  27Έλιά/3  υίό$·  αυτοί),  Ίδαερ  υίό?  αυτού, 
(13)  28  Έλ  κ  ανά  υίό$  αντον.    2δυίοί  ΣαμονηΧ'   6  πρωτότοκος  Σανει  και 
(14)  29  Άβιά.  29υίοί  Λοββι/βί  υίό?  αντον,  Σομεϊ  νιος  αντον,  Όζά  νιος  αντον, 

(ιό)  3°  3°^°/χί^  υ'°?  αντον,  Άμα.  νιος  αντον,  Άσαβά  υίό»?  αύτου.  31  Και 
ούτοι  ού$·  κατεστησεν  Δαυειδ  επι  χείρας  αδόντων  εν  ο'ικω  Κυρίου 

(17)  32      ΤΤΙ  καταπαύσει  της  κιβωτοί).   32 και  ησαν  Χειτονργονντες  εναντίον 
της  σκηνής  ο'ίκον  μαρτνρ'ιον  εν  όργάνοις  εως  οΰ  ωκοδόμησεν  ΣαΧω-  . 
μων  τον  οίκον  ίν  ΊερονσαΧημ·  και  έστησαν  κατά.  την  κρίσιν 

(ιδ)  33  αντών  έπι  τάς  Χειτονργίας  αντών.    33και  οντοι  οι  εστηκότες  καϊ 
οι  νίοϊ  αυτών  εκ  τών  ν'ιών  τον  Καάθ·  Αίμάν  ό  ψαΧτωδος  νιος 

(19)  34  Ίωήλ  υιού  ΣαμονηΧ  34υίού  'ΈΧκανά  νίον  Ήαάλ  υίού  'ΈΧειήΧ  νίον 
(2ΐ)  36  ®6*6  35 νίον  Σονφ  νίον   Έλκανά  νίον  Μεθ  νίον  Άμαθειον  36 νίον 
(22)  37  Έλκαι/ά  νίον  ΊωήΧ  νίον  Άζαρια.  νίον  Σαφανιά  37 νίον  θάαθ  νίον 

(23)  38  Άσειρ  νίον  *Αβιασάρ  νίον  Κόρε  38υίού  Ίσ-σαάρ  υιού  Καά#  νίον 
(24)  39  Λβυεϊ  υίού  ΊσραήΧ.    39  και  άδεΧφος  αντον  Άσαφ  ό  εστηκώς  εν 
(25)  4°  δεξιά  αύτού·  Άσαφ  νιος  Βαραχιά  νίον  Σαμαά  4°υίού  ΜειχαηΧ  νίον 

(27/  42  ̂αασαι         Μβλ^ειά  41  υίού  \Α#αι/βι  υίού  ΖααραΙ  νίον  Άζεια  42 υίού 
(28)  43  Αίθαν  νίον  Ζαμμάμ  νίον  Σεμεει  43υίού  ΤΗχα  υίού  Γββδσώΐ'  υίού 
(29)  44  Λβυβί.  44και  υίοι  Μβραρβι  άδεΧφον  αντών  εξ  αριστερών  Αίθάμ 

(3°)  46  ν***5  Κασαί  υίού  Άβδει  υίού  Μαλώχ  45υίού  Άσεββί.  4όυίού  Άμεσσειά 
(32)  47  υίού    Βαι/βί  υίού    Σεμμηρ    47 νίον   Μοολίί   Μοσρι   υίού  Μερραρβι 
(33)  4§  υίού  Αενεί.  48 Και  αδβλφοι  αντών   κατ    οΧκονς  πατριών 

και  Αβιασαφ  νιος  αντον  Ασειρ\  νιος  αντον  θααθ  νιος  αντον'  Ονριηλ  νι\ος  Α 
αντον  Οζιας  νιος  αντον'  Σαονλ  νιος\  αντον  (ρΓ  κ  Α*χιά)  και  νιοι  Έλκανα 
Αμασι  και   Οχιμωθ\  Έλκανα  νιος  αντον'  Σονφι  νιος  αντον  Κί>α0Ί   δυρ  Γίΐδ 
Α3?  26  οτη   νιος  3°  Α  (?Α*)  27  Ίδαερ]  Ιεροβοαμ  Α  28  Σανι  Α 
29  υιοι]  +  Μαραρει  (δυρεΓδον)  Β*  +  Μεραρει  Βι>  +  Μεραρι'  Μοολι  Α  |  Αοβενι  Α| 
Σβμει  Α  |  Α^α  Α  30  Σομεα]  Σαμα  Α  |  Αμα  νιος  (Αμα  ν  δυρ  ταδ  ΒανίΛ)] 
Αγγια  νιος  Α  \  Ασαβα]  Ασαια  Α  32  οικοι>]  +  κν  Α  |  κρίσιν]  κρασί]  Α 
33  τον  Κααθ  δυρ  ταδ  Α1  |  υιοί]  νιον  Β  34  Ηααλ]  Ιερεαμ  Α  |  Ελι^λ 
Α  |  θβιε]  θοουε  Α        35  Μεθ]  Μααθ  Α  \  Αμαθειον]  Αμας  Α  36  Αχαρων 
Α  |  Σαφανων  Α  37  Αβιασαφ  ΒΛ<νί(1)1)  38  Λευι  Α  (ϊίεπι  43»  47) 
39  Βαρα'/χια  Α  40   Μιχαήλ  Α  |  Μαασαι]  Βαασια    Α  |  Μελχια  Α 
41  Ζααραι]  Αμαρίου  Α  |  Α^βια]  Αδαια  Α  42  Αιθαν]  Ονρι  Α  \  Τ,αμμα  Α  | 
Σέ>ΐ€ΐ  Α  43  Ιίχα]  Ιεεθ  Α  \  Γεεδσων]  Γηρσων  Α  44  Μβραρι  Α 
(ΐίειτι  47)  I  Αιθαν  Α  \  Κεισαν  Α  \  Αβδι  Α  45  Ασεβι  Α        46  Αμεσσαα] 
Μαεσσια  Α  +  νιον  Χελχιον'Ι  νιον  Αμασαι'\  Α  \  Βάνει]  Βαανι  Α  47  Μοολι 
Α  |  Μοσει]  υιοί;  Ομονσι  Α 

Γ  3 
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Β  αυτών   οι   Αευειται   δεδομένοι  €4$·    πάσαν   εργασίαν  λειτουργίας 

σκηνής  ο'ίκου  του  θεοΰ.    49 και  Ααρών  και  οι  υΙο\  αυτού  θυμιώντες  49  (34) 
67τι  το  θυσιαστήριον  τών  ολοκαυτωμάτων  και  Ιπι  το  θυσιαστήριον 
των  θυμιαμάτων  εις  πάσαν  εργασίαν  άγια  τών  άγιων  και  εξιλά- 
σκεσθαι  περ\  Ισραήλ  κατά  πάντα  οσα  ενετείλατο  Μωυσής  παις 

του  θεοΰ.  50 Και  ούτοι  υίοι  3 Ααρών   Ελεάζαρ  υιός  αυτού,  $ο  (35) 
Φεινεεί  υίό$·  αυτού,  Άβεισοΰ  υως  αυτού,  5ΙΒωκαί  υίυ?  αυτού,  *Οζε\  51  (36) 
υιός  αυτού,  Ζαραιά  υιός  αύτοΰ,  52Μαρειήλ  υιός  αυτού,  Άλιαρειά  52  (37) 
νίόί  αυτού,  Άχειτώβ  υιός  αύτοΰ,  53Σαδώκ  υιός  αυτοΰ,  Άχεισάμα  53  (38) 

,  υιός  αυτοΰ.  54 Και  αύται  αί  κατοικίαι  αυτών  εν  ταΐς  κώμαις  54  (39) 

αυτών  εν  τοις  όρ'ιοις  αυτών  τοις  υιοϊς  Ααρών  τή  πάτρια  αυτών 
τοΰ   Κααθεί,  οτι  αύτοίς  εγενετο  ό  κλήρος.    55  και  έδωκαν  αΰτοϊς  55  (4°) 
την  Χεβρών  εν  γη  Ιουδαία  και  τά  περισπόρια  αυτής  κύκλω  αυτής. 

56 και  τά  πεδία  τής  πόλεως  και  τάς  κώμας  αυτής  έδωκαν  τώ  Χαλεβ  56  (41) 
υιω  Ίεφοννή.    57  και  τοις  υιοϊς  Ααρών  έδωκαν  τάς  πόλεις  τών  57  (42) 
φυγαδευτηρίων,  την  Χεβρών,  και  την  Αοβνά  και  τά  περισπόρια 
αυτής,  και  την  Σελνά  και  τά  περισπόρια  αυτής,  και  την  Έσθαμώ 

και  τά   περισπόρια  αυτής,  58  και  τά  Ίεθθάρ  και  τά  περισπ όρια  58  (43) 
αυτής,  και  ττ^ν  Ααβεφ  και  τά  περισπόρια  αυτής,  59 και  την  Άσάι/  59  (44) 
και  τά   περισπόρια  αυτής,  και  την    Ατταν  και  τά  περισπόρια 

αυτής,  και  τ?)ζ/  Βασάμυί*  6οκαί  ε'κ  φυλής  Βενιαμε\ν  και  ττ)ν  Τάβαι  6ο  (45) 
και  τά  περισπόρια  αυτής,  και  ττ)ι/  Ταλεμεθ  και  τά  περισπόρια 
αυτής,  και  τήι/  Άγχώ^  και  τά  περισπόρια  αΰτης'  πάσαι  αί  πόλεις 
αυτών  τρισκαίδεκα  πόλεις  κατά  πατριός  αυτών.    6ικαι  τοις  υ'ιοϊς  6ι  (46) 
Καά#  τοϊς  καταλοίποις  εκ   τών  πατριών   εκ   τής  φυλής  εκ  τοΰ 

ήμίσους  φυλής  Μανασσή  κλήρω   πόλεις  δεκα.    62 και  τοις  υιοΐς  62  (47) 
Γβδσώΐ'  κατά  πατριός  αυτών  εκ  φυλής  Ίσσαχάρ,  εκ  φυλής  Άσήρ, 
εκ   φυλής  Νεφθαλεί,  εκ   φυλής  Μανασσή  εν  τή  Βασάν  πόλεις 

τρισκαίδεκα.    63  και  τοίς  υιοϊς  ΜεραρεΙ  κατά   πατριός  αυτών  εκ  63(48) 
φυλής  Ρουβην,  εκ  φυλής  Ααν,  εκ  φυλής  Ζαβουλών  κληρω  πόλεις 

Α       48  Λευιται  Α  49  αγια]  αγιαν  Α  50  Ααρών]  Ααρω  δΐιρ 
ΓΟ,δ  Α1  |  Φινεες  Α  |  Αβισον  Α  51  ΟξΊ  Α  52  Μαρειηλ]  Μεραωθ 
Α  |  Αλιαρεια]   Αμαρια   Α  \  Αχιτωβ   Α  53  Αχεισαμα]  Αχιμαας  Α 
54  οπι  αυτών  4°  Α  |  Καα0ι  Α  55  Ιούδα  Α  57  Σελνα]  Χτ?λων  Α 
58  τα  Ύεθθαρ]  την  Ιεθερ  Α  |  περισπόρια  ι°]  σποριά  Α  59  Ατταν... 
Βασαμνϊ]  ~Βαιθ\σαμυ$'  και  τα  περισπόρια  αντης'  και\  την  Βαιθθηρ  και  τα  περί* 
σποριά  αυτη$'\  Α  60  εκ]  απο  τη%  Α  \  Γαβεε  Α  \  την  Τα\(μεθ]  Ταλημεθ 
Α  |  αντης  2°]  +  και  την  Ααβεε'  και  τα  περισπόρια  αυτη?\  και  την  Αναθωθ'  και 
τα  περισπόρια]  αυτης'  Α  |  Αγχως  Α  61  νιοι  Α  62  Γεδσων]  Τηρσων 
Α  |  Νεφθαλι  Α  |  τρισκαίδεκα]  δεκα  τρεις  Α  63  Μεραρι  Α  \  Ααν]  Γαδ  Α 

14 
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(49)  64  δεκα  δύο.    64και  έδωκαν  οι  νιοϊ  Ισραήλ  τοις  Αενείταις  τά$·  πόλεις  Β 
(50)  65  και  τά   περισπόρια  αυτών  65και  έδωκαν   4ν  κλήρω  εκ  φνλής 

νιων  Ίουδα  κα\  εκ  φυλής  νιων  Συμεών  τάς  πόλεις  ταύτας  α  εκά- 

(51)  66  λεσεν  αύτάς.    66  καϊ  από  των  πατριών  υιών  Καάθ,  καϊ  εγενοντο 
(52)  67  πόλεις  τών  ορίων  αυτών  εκ  φυλής  'Έφράιμ.     67  και  έδωκαν  αντω 

τάς  πόλεις  τών  φνγαδεντηρίων,  την  Σνχεμ  καϊ  τα.  περισπόρια 
αυτής  εν  ορει  Έφράιμ,  καϊ  την  Τάζερ  καϊ  τά  περισπόρια  αντής, 

(53)  68  68και  την  Ίκαάμ  κα\  τά  περισπόρια  αυτής,  καϊ  την  Βαιθωρών  και 
(54)  69  τά  περισπόρια  αυτής,  69 και  την  Έγλά/χ  και  τά  περισπόρια  αυτής, 
(55)  7°  κα<  τνν   Τεθωρών   και   τα  περισπόρια  αύτής'    7°  καϊ  από  τώι/ 

ήμ'ισους  φυΧής  Μανασσή  την  Άμάρ  και  τά  περισπόρια  αυτής, 
(56)  7ΐ  κατά   πατριάν  τοϊς  υίοϊς   Καάθ  τοϊς   καταΧοίποις.     71  τοις  νίοΐς 

Τεδσών  άπο  πατριών  ήμίσονς  φυΧής  Μανασσή  τήν  Γωλάν  εκ 
τής  Βασάν  και  τά  περιπόΧια  αυτής,  καϊ  τήν  Άσηρώθ  και  τά  περι- 

(57)  72  σπόρια  αυτής·  72  και  εκ  φυΧής   Ισσαχάρ  τήν  Κεδες  καϊ  τά  περι- 
σπόρια αυτής,  καϊ  τήν  Αεβερεϊ  καϊ  τά  περισπόρια  αυτής,  καϊ 

(59)  74  τ*)ν  Ααβώρ  και  τά  περισπόρια  αυτής·  74 και  ε'κ  φυΧής  Άσήρ  τήν 
Μαασά  και  τά  περισπόρια  αυτής,  καϊ  τήν  Άβαράν  καϊ  τά  περι- 

(όο)  75  σπόρια  αυτής,  75  και  τήν  Ίκάκ  και  τά  περισπόρια  αυτής,  καϊ 

(δι)  76  τήν  'Ροώβ  καϊ  τά  περισπόρια  αυτής·  76  καϊ  από  φυΧής  ΝεφθαΧεϊ 
τήν  Κεδες  εν  τή  ΤαΧειΧαία  και  τά  περισπόρια  αυτής,  καϊ  τήν  Χαμώθ 
και  τά  περισπόρια  αυτής,  και  τήν  Καριαθάιμ  και  τά  περισπόρια 

(62)  77  αυτής.     77τοΊς  νίοίς  Μεραρεϊ  τοις  καταΧοίποις  εκ  φυΧής  ΖαβουΧών 

τήν   'Ρεμμών    και  τά   περισπόρια  αυτής,  καϊ  τήν   θαχχειά  και 
(63)  78  τά  περισπόρια  αυτής  78  6 κ  τοΰ  πέραν  του  Ίορδάνον,  και  τήι/  Ίερειχώ 

64  Λειαταυ  Α  65  κληρω  εκ  φυλής]  ω  εκ  φυ  δΐιρ  ταδ  Α3?  |  α]  ας  Α  |  αν-  Α 
τας]  +  επ  ονόματος  Βα1)ΠΐεΑ  68  Ιεκμααν  Α  69  Εγλαμ]  Ηλων  Α  ] 
Τεθωρων]  Τεθρεμμων  Α  70  των  ημισους]  του  ημισου  (δϊο)   Α  |  ροδί 
Μανασσή  Γ&5  φ  Α?νι<1  |  Αμαρ]  Ένηρ  Α  |  αιπ-775]  +  και  τ^ρ  Ιβλααμ·  και  τα 
πε\ρισπορια  αυτής·    Α  |  πάτριας  Α  71  Τεδσων]  Τηρσων  Α  |  οηι  απο 
πάτριων  Α  \  ήμισυς  Α  71 — 75  νιοις\  Τηρσων  ήμισυς  φυλής  (η  δΐιρ  ταδ  Α13) 
Ναννασση  \\  την  Ταυλων  εκ  της  Βασαν  και  τα  περι\σπορια  αυτής·  και  την  Ϋαμωθ 
και  τα\  περισπόρια  αυτης'  και  εκ  φν\ης\  Ισσαχαρ  την  Κεδεε  και  τα  περισπο\ρια 
αντης'  και  την  Υαδερ  και  τα  περι\σπορια  αντης'  και  την  Αμως  και  τα\ 
περισπόρια  αντης'  και  την  Αναμ\  και  τα  περισπόρια  αυτής·  και  εκ  φν^λης 
λσηρ  την  Μασαλ  και  τα  περισπόρια]  αυτής  και  την  Αβδων  και  τα  περισπόρια 
αυτής  κ  την  Ιακακ|  ραΓίίηι  ςκΙ  εαίο  εΐ  ΐη  ιτ>ς£  ραΓίίπι  δΐιρ  ταδ  Αα  76  Νεφ- 
θαλειμ  Α  |  Γαλιλαια  Β^Α  |  Χαμών  Α  77  Μεραρι  Α  \  την  Τ*εμμων]  ρτ 
την  \εκομά\  και  τα  περισπόρια  αντης'  και  την  Κάδης·  και  τα  πε\ρισπορια  αυτης' 
και  Α  |  θαχχεια]  Θαβώρ  Α  78  εκ  του  π.]  εν  τω  π.  Α  \  Οΐίί  και  ι°  Α  ) 
Ιεριχώ  Β5 
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Β  κατά  δυσμάς  τον  Ιορδανού·  εκ  ψνΧής  'Ρονβήν  την  Βόσορ  εν  τη 
ερήμω  καϊ  τά  περισπόρια  αυτής,  79κα\  την  Καδαμώς  κα\  τά  περί-  79(64) 
σπόρια  αυτής,  καϊ  την  ΜαέψΧα  και  τά  περισπόρια  αντής'  8οκαι8ο(65) 
εκ  ψνΧής  Γάδ  την  'Ραμμών  Γαλαάδ  καϊ  τά  περισπόρια  αυτής,  και 
την  Μαανάιθ  κα\  τά  περισπόρια  αυτής,  81  κα\  την  Έσεβών  και  τά  8ι  (όβ) 
περισπόρια  αυτής,  και  την  Ταζέρ  καϊ  τά  περισπόρια  αυτής. 

1Κα\  τοις  νιοίς  Ίσσαχάρ'   θοΧάεκ    και  Φούτ  και  Ίασσουρ   και  ι  VII 
Σεμερών,  τέσσαρες.    2  και  νιοϊ  θοΧέ'  Όζβί,  'Ραφαρά  και  'Ρειήλ  και  2 
Ειικάν,  Βασάν  και  ΊσαμονήΧ,  άρχοντες  ο'ίκων  πατριών   αυτών  τώ 
θωΧαεϊ    ισχυροί    δυνάμει   κατά  γενέσεις    αυτών.    6  αριθμός  αυτών 
ήμέραις  Αανείδ  είκοσι   και  δυο  χιλιάδες   και   εξακόσιοι.     3 και  νίοί  3 

Ζειρρεί'  Ζαρειά,  ΜειχαήΧ'  και  νΐοϊ  Ζαρειά  Μειβδειά  και  'Ρα^λ,  Εισιά, 
πέντε,   άρχοντες    πάντες.     4  και    επ'    αυτών    κατά   γενέσεις   αυτών  4 
κατ    οίκους    πατρικούς  αυτών   Ισχυροί   παρατάξασθαι   εις  πόΧεμον 
τριάκοντα  και  εξ  χιΧιάδες,  Ετι  επΧήθνναν  γυναίκας  και  νιους.    5 και  5 
αδελφοί,  αυτών  εις   πάσας  πατριάς  Ίσσαχάρ   και  ισχυροί  δυνάμει 
όγδοήκοντα  και  επτά  χιΧιάδες,  6  αριθμός  αυτών  τών  πάντων. 

6Βενιαμε\ν  και  Άβειρά  και  Άδειηλ,  τρεις.    7  και  νιο\  Βάδεε*  Άσε-  ̂  
βών  και  Όζει  και  ΌζειήΧ  και  *  Αρειμώθ,  Ουρεί,   πέντε,  άρχοντες 
ο'ίκων  πατρικών  Ισχυροί  δυνάμει,  και  ό  αριθμός  αυτών  είκοσι  και 
δύο  χιΧιάδες  και  τριάκοντα  τέσσαρες.     8 και  υιοί  Άβαχεί'  Άμαρίας  8 
και   Ίωάς  και  'ΈΧιεζερ  και  'ΈΧειθαινάν   και  Άμαρειά  και  Αυρημώθ 
και  Άβιούδ  και  Άναθώθ  και  Υεμέεθ.     πάντες  οντοι  υιοί  Άμαχείρ, 

-και  ό  αριθμός  αυτών  κατά  γενέσεις  αυτών,  άρχοντες  ο'ίκων  πατριών  $ 
αυτών   ισχυροί  δυνάμει,   ε'ίκοσι  χιλιάδες   και  διακόσιοι.     10 και  υίοι  ίο 

Α  79  και  ι°]  ρΓ  |και  την  Ιασα'  και  τα  περισπόρια  (σ  δπρ  Γ3.5  Α1^1) 
αυτη$'\  Α  |  Καδαμω$]  Καμηδωθ  Α  |  Μαεφλα]  Φααθ  Α  80  Ραμμων]  Βαμωθ 
Α  |  Μααναιμ  Α  81  Υαζηρ  Α  VII  1  τοις  υιοι$]  ούτοι  νιοι  Α  |  θολαεκ  (θωλ. 
Μαϊ)]  θωλα  Α  |  Φουα  Α  |  Ιασσουρ]  Ιασονβ  Α  |  και  4°  βϊδ  δΟΓ  Α  |  Σαμραμ  Α 
2  θολε  (θωλ.  Μαί)]  θωλα  Α  |  0£ι  Α  |  Βαφαρα]  και  Βαφαια  Α  |  Βειηλ]  Ιερε^λ 
Α  |  Εακαν]  Ιεμου  Α  |  Βασαν]  και  Ιεβασαν  Α  \  Ισαμουηλ]  Σαμουήλ  Α  |  οικων\ 
κατ  οίκον  Α  |  θωλαει]  θωλα  Α  |  ημεραις]  ρΓ  εν  Α  |  εξακόσιοι]  α  δπρ  ΓΛδ  Α1 
3  Ζεφρει]  θ£ι  Α  |  Ζαρεια]  Ιε^ρια  (Ιε£ραα  Α*νίά  Ιβηρία  Α1)·  και  υιοι  Ιε£ρια·| 
Α  |  Μιχαήλ  Α  |  όπα  υιοι  Ζαρεια  Α  |  Μβιβδεια  κ.  Βαηλ  Εισια]  0/3δια  και 
Ιω^λ  και  Ιεσια  Α  |  πεντες  Β*  {πέντε  Βαΐ5)  4  επ]  μετ  Α  5  α<5ελ0οι] 
ρΓ  οι  Α  |  οπι  και  2°  Α  6  Αβειρα]  Βο\χορ  Α  \  Ιαδιηλ  Α  7  Βα- 
δεεα'  Σεβων  Β  Βαλε|  Ασεβων  Α  |  0^  Α  |  Οζιηλ  Α  \  Αρβιμωθ]  Ιε\ριμουθ  Α  \ 
Ουρεί  (Ονρι  Α)]  ρΓ  και  Β5(νίά)Α  |  εικοσΓ|  Α  8  Αβαχει]  Βοχορ  Α  \ 
Αμαριας]  Ζαμαριας  Α  \  Ελει^αΐ'αΐ']  Ελιω^αι  Α  |  Αααρεια]  Αμαρια  Α  \ 
Ανρημωθ]  Ιβριμωθ  Α  |  Αβιουδ]  Αβιου  Α  |  Γεμεεθ]  Ελμεθεμ  Α  \  Αμαχειρ] 
Βοχορ  Α ι6 
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Άριήλ'  Βαλαάν.  και  νίοϊ  Βαλαάν  Ίαού?  και  Βενιαμεϊν  και  Άωθ  Β 

ιι  κα\  Χανάαν   και  Ζαιθάν  κα\  'ΡαμεσσαΙ  και   Άχεισάδαρ.  "πάντα 
οντοι  νιοι  Άριήλ,  άρχοντας  των  πάτριων  ισχυροί  δννάμει,  επτά  και 
84 κα  χιλιάδες   και  διακόσιοι,  εκπορενόμενοι  δννάμει  τον  πολεμεϊν 

ΐ2  Ι2καί  Σαπφειν  κα\  Άπφείν,  και  νιοι  'Ραώμ,  νιος  αντον  Άβρ. 
ΐ3        Ι3Υίοί  Νεφθαλεί'  Ίεισιηλ,  Γωι·εί  και  Ίσσειηρ  και  Σαλωμών,  ν'ιόϊ 

Βαλάμ. 

ι4  Ι4Υίοι  Μανασσψ  Άσερειήλ,  ον  ετεκεν  η  παλλακη  αντον  η  Συρα· 
ΐ5  ετεκεν  τον  Μαχε\ρ  πατέρα  Γαλαάδ.     15  κα\  Μαχεψ  ελαβεν  γυναίκα  τω 
ΆμφεΙν  κα\  Μαμφείν  και  όνομα  αδελφής  αντον  Μοωχά,  και  όνομα 

ι6  ττ}  δευτέρα  Σαπφαάδ.  ι6και  ετεκεν  Μοωχά  γυνη  ΜαχεΙρ  υιόν,  και 
17  εκάλεσεν  το  όνομα  αντον  Σοΐιρος'  νιος  αντον  Οιιλάμ,  ι?Βαδάμ. 
ι8  οντοι  ν'ιοϊ  Γαλαάδ  νιον  ΜαχεΙρ  νιον  Μανασση.  ι8και  αδελφή  αντον 
19  η  Μαλεχεθ  ετεκεν  τον  Ίσαδεκ  και  τον  Άβιέζερ  και  τον  Μαελά.    19 και 

ησαν  ν'ιοϊ  Σεμειρά'  Ίααείρ  και  Σνχεμ  και  ΑακεεΧμ  και  Άλιαλειρ. 
*°       20Και  νιοϊ^Έφράιμ·  Σωθάλαθ.   νιοι  Αααδά·  νιος  αντον  Νοο/χε,  21  υιοί 

αντον  Ζάβεδ'  και  άπεκτειναν  αντον  άνδρες  Τεθ  οι  τεχθεντες  εν  γη, 
22  οτι  κατεβησαν  τον  λαβείν  τα  κτήνη  αντων.    22 και  επενθησεν  Έφράι/χ 

πατήρ  αντων  ημέρας  πολλάς,  και  ηλθον  αδελφοί  αντων  τον  παρα- 
23  κάλεσαι  αυτόν.    23 και  εισηλθεν  προς  την  γνναΐκα  αντον,  και  ελαβεν 

εν  γαστρι  και  ετεκεν   νίόν,  και  εκάΧεσεν  το  όνομα  αντον  Βαργαά, 

24  οτι    Έι·  κακοίς   εγενετο  εν   ο'ίκω  μον  24 και  εν  εκε'ινοις  τοις  κατα- 
Χο'ιποις'   και  ωκοδόμησεν  Βαιθωρων   την   κάτω   και  την   ανω.  και 

25  ν'ιο\  Όζάν   Σεηρά  25  και  'Ράφη  νιοι  αυτού,  Σάραφ   και  θάλεε$·  νιοι 
10  Αριηλ]  Αδιηλ  Α  |  Ιαου?]  Ιεω$  Α  |  Αωθ]  Αμειδ  Α  |  Χαναναν  Α  |  Ζαιθαν]  Α 

Ή,θαν  Α  |  Ραμεσσαι]  θαρσεις  Α  |  Αχεισαδαρ]  Αχισααρ  Α  11  οντοι  νιοι 
δυρ  ταδ  (ρΓ  Γ3.5  3  ίοιΊε  Ιϊΐί)  Α  [  Αριηλ]  Αδιηρ  (ρ  8αρ  ταδ  Α13)  Α  12  Σαπ- 
φειν]  Σαφειμ  Α  |  Απφειν]  Αφειμ  Α  |  Ραωμ]  Ωρα'  Ασο/3*  Α  |  Αορ  Α 
13  Νεφθαλι  Α  |  Ιεισιηλ]  Ίασιηλ  Α  |  Γω|υΐΊ  Α  |  Ισσειηρ]  Σααρ  Α  |  Σαλωμων] 
Σελλονμ  Α  |  Βαλαμ,]  Βαλλα  Α  14  Ασερειηλ]  ΊΖσριηλ  Α         15  Αμφειν] 
Αφφειν  Α  |  Μαμφειν]  Σεφ\φειμ  Α  |  Μοοχα  Α  (ίΐΰηι  ι6)  |  Σαλπααδ  Α  +  και 
εγεννηθησά\  τω  Σαλπααδ  θνγατερεϊ'  Α  16  γννη]  ρν  η  Α  \  αντον]  + 
Φαρε$*  και  όνομα  αδελ\φον  αντον  Α  \  Σονρος]  Σοροί  Α  \  Ονλαμ]  +  και  νιοι 
Ονλαμ'  Α  17  Βαδαν  Α  \  νιον  ι°]  υιοι  Α*  (νιον  Αν)  18  αδελφή]  ρτ  η  Α  \ 
Ισαδεκ]  Σονδ  Α  \  Μοολα  Α  19  Σεμιρα'  Αειν  Α  \  Αακεια  Α  \  Αλιαλειμ,] 
Ανιαμ  Α  20 — 21  Σωθαλαθ ..  .Ζα/3βδ]  Σωθαλα  και  Βαραδ'  νιοι  αντον  και 
θααθ'\  υιο?  αυτοί»*  Ελεαλα*  υιο5  αντον' |  Νο/χεβ  ι;ιο5  αυτοί·*  Ήαβεδ'  υιο?  αυ|τοΐ'* 
Σωθελε'  υιοϊ  αντον  Ε^βρ  υιο$|  αντον'  και  Ελβαδ*  Α  21  7ίαβεδ]  +  νιο$  αυτου| 
Σωθελε  ΒΛϊηβ  |  αντον]  αντονς  Α  \  Γεθ]  Υαιθ  Α  |  7^]  ρΐ'  τη  Α  |  τον  λαβείν] 
οιώ  τον  Α  22  αδελφοί  αντων]  οι  αδ.  αντον  Α         23  Βαργαα]  Βάρια 
Α  |  μον]  +  και  η  θν"γατηρ\  αντον  Σααρα  Α  25  νιοι  αντον  (ιυ)  Β1·]  νιου  Β* 
(υιοι  Β1)  υιοϊ  αυτού  Α  |  Σαραφ]  και  Υασεφ'  Α  \  θαλεεϊ]  βαλε  Α 
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Β  αυτού,  θάεν  νιος  αντον.  ζ6τώ  Λαδδάι>  νίω  αυτόν  νιο\  Άμιονείδ,  26 
νιοι  Ελειμασαί,  2?νΙοι  Νου/χ,  νιοι  Ίησονε,  νιοι  αντον.  28  και  κατά- 
σχεσις  αντών  κα\  κατοικία  αντών  Βαιθήλ  και  αι  κώμαι  αυτής,  κατ  ανα- 

τολάς Νααρνάν,  προς  δυσμαις  Γάζερ  καϊ  αι  κωμαι  αντής,  και  Σνχεμ 

και  αι  κωμαι  αυτής  εως  Ταιάν  και  αι  κωμαι  αντής·  29 και  έως  ορίων  29 
νιων  Μανασσή,  Βαιθσαάν  και  αί  κωμαι  αυτής,  θαλμή  και  αι  κωμαι 
αντής·  και  Βαλάδ  και  αί  κωμαι  αντής,  Μαγεδδεί  και  αί  κωμαι  αντής, 
Δώρ  και  αί  κωμαι  αυτής·  εν  τανττ]  κατώκησαν  οι  νίοϊ  Ιωσήφ  νιον 
Ισραήλ. 

3°Υίοι  Άσήρ·  Ίνινά  και  Ίσουά  και  Ίσουί  και  Βεριγα  και  Σορε',  και  30 
αδελφή  αντών.  3Ινιο\  Βεριχά·  Τάβερ  και  Μελλειή,  ουτο$·  πατήρ  Βηζαίθ.  31 
32 και  Χάβερ  εγεννησεν  τον  Ίφαμήλ  και  τον  Σαμήρ  και  τον  Χωθάν  και  32 
την  Σωλά  άδελφήν  αντών.  33καί  νιο\  ̂ Αφαλήχ·  Βαισηχί,  Ίμαβαήλ  33 
και  Άσείθ·  ούτοι  νιο\  Ίαφαλήλ.  34 και  υίοί  Σέμμηρ·  Άχιουιά  και  34 
Ώβάβ,  Άκαράν  35 και  Βαλαάρ.·  αδελφοί  αντου  Σωχάθ  και  Ίμανά  35 
και  Ζε'ρτ;  και  Άραά.  3όυίοί  Σωφάς·  Χονχί,  Άναρφάρ  και  Σουλά  36 
και  ΣαβρεΙ  και  Ίμαρή,  37Σόβαλ  και  *Ωδ  και  Σερά  και  Σαλεισα  και  37 
θερά  και  Βαιαιλά.  38και  νίοι  Ίεθηρ·  Ίφινά  και  Φασφαι  και  Άρά·  38 

39  και  υίοί  Ώλά·  Όρεχ,  Άνειήλ  και  'Ρασειά.  ̂ πάντεί  ούτοι  νίοι  ̂  
Άσήρ,  πάντες  άρχοντες  πατριών  εκλεκτοΧ  ισχνροί  δννάμει,  άρχοντες 

ηγούμενοι·  αριθμός  αντών  εις  παράταξιν  τον  πολεμείν,  αριθμός  αυτών 
άνδρες  είκοσι  εξ  χιλιάδα. 

ζΚαι  Βενιαμεϊν  εγεννησεν  Βελελεήλ  πρωτότοκον  αντον  και  Σαβά  ι  γ 
τον  δεύτερον,  Ίαφαήλ  τον  τρίτον,  2Ίωά  τον  τέταρτον,  και  'Ραφή  τον  2 

Α  25 — 27  θαεν... αυτόν]  τω\  Ταλααδα  (Γαλ  δνιρ  ταβ  Α*)  υιω  αντον  Καθααν 
υιοί  αντον'\  Αμιονδ'  νιος  αντον  Έλισαμα'  νιος  αντον'\  ΊΧονμ'  νιος  αντον 
Ιησονε  νιος  αυτον']  Α  28  κατασχέσεις  Α  |  κατ]  κατα  Α  |  Χααραν 
Α  |  Ταιαν]  Γαζης  Α  29  Βαιθσαν  Α  |  θαλμη]  θααναχ  Α  |  Βαλααδ  Α  | 
Μαγεδδω  Α  |  ταντη]  τανταις  Α  |  νιον  ΒΑ?]  υιοι  Α*  30  Ινινα]  Ιεμνα  Α  | 
ϊεσονα  Α  \  Ιεσονι  Α  |  Βεριγα]  Βάρια  Α  \  Σορε]  Σαράι  Α  \  και  ς°]  V  Α 
31  υιοι]  ρΓ  και  Α  |  Βεριχα]  Βάρια  Α  |  Ταβερ]  Χαβερ  Α  |  Μελλειτ?]  Μελχι^λ 
Α  |  οντος]  αντος  Α  |  Βηξαιθ]  Βερζαιε  Α  32  ΙφαμηΧ]  Ιαφαλητ  Α  | 
Σαμηρ]  Σωμηρ  Α  |  Χωθαμ  Α  33  Αφαληχ]  Ιαφαλητ  Α  |  Βαισηχι] 
Φεσηχι  Α  |  Ιμαβαηλ]  Βαμαηλ  Α  \  Ιαφαλητ  Α  34  Σεμμηρ]  Σωμηρ 
Α  |  Αχιονια]  Αχωνρα  Α  \  και  Ωβαβ]  Ογα·  και  Οβα'  Α  \  Ακαραν]  και 
Αραμ  Α  35  Βαλααμ]  υιο?  Ελαμ  Α  \  Σωχαθ]  Σωφαρ  Α  |  Ζεμτ/]  Σελλοί 
Α  36  Σωφα  Α  |  Χονχι  (Χονχει  ΒΛ)]  Σονε  Α  \  Αναρφαρ]  Αρναφαρ  Α  \ 
Σονλα]  Σοναλ  Α  |  Σαβρει]  Βαρι  Α  \  Ιμαρη]  Ιεμρα  Α  37  Σο/3αλ]  και  Βασαρ 
Α  |  Σεμα]  Σαμμα  Α  \  θβρα]  Ιε0ερ  Α  |  Βαιαιλα]  Βε??ρα  Α  38  Ιε0?7ρ]  Ιεθερ 
Α  |  Ιφινα]  Ιεφιηλ  Α  \  Φασφα  Α  39  Αιί^Χ]  ρΓ  και  Α  |  Ρασια  Α  40  οηι 
αριθμός  αντων  2°  Α  VIII  1  Βελελεήλ]  τον  Βαλε|  Α  |  Σαβα]  Ασβηλ  Α  | 
Ια0α?;λ]  και  Ααρα  Α  2  Ιωα]  και|  Νωα  Α 
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^  πέμπτον.    3  και  ήσαν  νιοι  τω  Βάλε*  Άλεί  και  Τηρά  κα\  Ά/3ίούδ  4 και  Β 
5  Άβεισάμας  κα\  Νοομά  και  Άχιά  5  και  Γερά  και  Σωφαρφάκ  και  Ώι'μ. 
6  6οιπ-οιι;ίοι  Άώδ·  ουτο'ι  είσιν  άρχοντες  πατριών  τοις  κατοικοΰσιν  Τάβερ, 
η  και  μετώκισαν  αυτούς  εις  Μαχαναθεί·  7  και  Νοομά  και  Άχειά  και  Τηρά' 
8  οντο$·  Ίγαάμ,  έγεννησεν  τον  Ναανά  και  τον  ΊαχειχώΧ.    8 και  ΣααρηΧ 
εγεννησεν  εν  τω  πεδιω  Μωά/3  μετά  τό  άποστεϊΧαι  αυτόν  Σωσ\ν  και 

9  την  Ίβααδά  γυναίκα  αυτόν.  9  και  εγεννησεν  εκ  της  Άδα  γυναικός 
ίο  αντον  τον  Ίω/3ά/3  και  τον  Ίεβιά  και  τον  Μισά  και  τάί>  Μελχάί  Ι0και 

τον   Ίδώί  και  τον  Σαβιά  και  τον    Ιμαμά'   ούτοι  άρχοντες  πατριών. 
11  και  εκ  τί)ί  Ώσιμέν  εγεννησεν  τον  Άβιτώβ  και  το·ζ>  Άλφάαδ.  Ι2καί 
νιοι  Άλφάαδ·  Ώβήδ,  Μεσσαάμ,  Σημηρ·  ούτος  ωκοδόμησεν  την  Ώ,νάν 

ΐ3  και  τά$·  κώμας  αυτής·  13  και  Βεριγά  και  Σάμα·  οντοι  άρχοντες  τών 
πατριών  τοις  κατοικονσιν  Αιλάμ,  και  ούτοι  επεδίωξαν  τονς  κατοι- 

*1  κοΰι/τα$·  Γε'#.  14 και  αδελφοί  αντον  ΣωκηΧ  και  Ίαρειμώθ  15 και  Ά£α- 
ι6  βαβιά  και  Ώ,ρήρ  και  'Ώδ^δ  16 και  Μειχαήλ  και  Σαφάν  και  Ίωχάν, 
17  υίοι  Βαρειγά·  17 και  Ζαβαδιά  και  Μοσολλάμ  και  Ά£ακεί  και  Ά/3αρ 
ι9  18  και  Σαμαρά  και  Ζαρειά  και  Ίωά/3,  υιοί  Έλχάαδ·  19  και  Ίακειμ 
2ο  και  Ζαχρεί    και  Ζαβδει  20  και  Έλιωλιαά  και  Σαλ0εί   και  Έλι^λεί 
22  21  και  Άβια  και  Βεριγά  και  Βαραιά  και  Σαμαράθ,  νιοι  Σαμαείθ·  22 και 
23  Ίσφάι/  και  "Ω,βδη  και  Έλει^λ  23  και  Άβαδώί/  και  Ζεχρει  και  Άνάν 
2^24και  Άνανιά  και  Άμβρεϊ  και  ΑΙΧάμ  και  Άι>ω#αί#  25και  Ά#είι>  και 
26  Ίεφερειά  και  Φελιήλ,  υίοι  Σωι^κ·  26 και  Ίσμασαριά  και  Σαράια  και 
27  Όγο#ολιά  27  και  Ίασαραιά   και  Σαράια   και  Ήλιά   και  Ζαχρεί  νιοι 

3  Αλει]Αρεδ*|  Α      4  Αβεισαμαϊ]  Αβισονε  Α  |  Νοομα]  Μα|αμαιΆ  ]  οιη  και  Α 
Αχια  Α      5  Τηρα  Α  |  και  ι°~\  κα  Β  |  Σωφαρφακ]  Σωφαν  και  ΑχιράΙ  Α  |  Ωιμ] Ιωιμ  Α     6  Αωδ]  Ωδ  Α  \  Ταβερ]  Υαβε$  Α  |  Μαχανα0ει]  Μαναχαθι  Α      7  Αχια 
Α  |  Ιγλααμ  Α  |  εγεννησεν]  ρΓ  και  Α  |  Ναα^α]  Αζα  Α  |  Ιαχειχωλ]  Ιαχιχαδ  Α 
8  Σααρημ  Α  |  αυταν  Ββάίί  |  Σωσιν]  Ωσιμ  Α  |  Ιβααδα]  Βααρα  Α  9  Ιεβια] 
Σεβια  Α  |  Μισα]  Μωσα  Α  |  Μελχαμ  Α  10  Ιδω$]  Ιεουι  Α  \  Σεβια  Α  \ 
Ιμαμα]  Μαρμα.  Α  11  Ωσιμεν]  Ωσιμ  Α  \  Αλφααλ  Α  12  Αλφαα  Α  |  Μεσ- 
σααμ]  και  Μισααλ  Α  |  Σημηρ]  Σεμμηρ  Α  \  Ωναν~\  Ωνω  Α  +  και  την  Λοδ"  Α 
13  Βαρι-γα  Α  \  Αιλαμ]  Αδάμ  Α  14  αδελφυς]  οι  αδελφοί  Α  |  Σωκηλ] 
Σωσηκ  Α  \  ϊαριμουθ  Α  15  Α'ζαβαδια  Α  \  Ωρηρ]  Αρωδ  Α  \  Ωδηδ]  Ωδερ  Α 16  Μιχαήλ  Α  |  Σαφαν]  Έσφαχ  Α  \  Ιωχαΐ']  Ιωαχα  και  Ιε^ια  Α  |  Βαρίκα  Α 
17  Α^ακι  Α  18  Σαμαρει]  Ίεσαμαρι  Α  \  Ζαρεια]  Ε^λια  Α  |  Ιωαβ]  Ιωβαβ 
Α  |  Ελχααδ]  Ελ0ααλ  Α  19  Ζεχρι  Α  |  Ζαβδι  Α  20  Ελιωλιαα] 
Ελιωηναι  Α  \  Σαλθει.]  Σαλει  Α  \  οηι  και  3°  Α  |  Ελιτ^λι  Α  21  Αβια]  Αλαια 
Α  |  Σαααει0]  Σαααι  Λ  22  Ισφαν]  Εσφαν  Α  {  Ωβδη]Ωβηδ  Α  23  Αβδων 
Α  |  Ζοχρι  Α  24  Ανάξια*  Α*νίι1  |  Αμβρι  Α  \  Αιλαμ]  Αηλαμ  Α  |  Αΐ'α- 
^ω^ια  Α         25  Ιεφερειά]  Ιεφαδια  Λ  |  Φελιηλ]  ΦαΐΌ^λ  Α  |  Σωιηκ]  Σωσηκ  Α 
26  Ισμασαρια]  Σαμσαρια  Α  \  Σαράια]  Σααρια  Α  |  Ογοθολια]  ΥοΟολιας  Α 
27  Ιασαραια]  Ιαρασια  Α  |  Ζεχρι  Α 
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Β  Ίραά/χ.    28  ούτοι  άρχοντες  πάτριων,  κατά  γενέσεις  αυτών  άρχοντες·  28 
ούτοι    κατωκησαν    (ν    ΙερονσαΧήμ.     29  και   εν    Ταβαων    κατωκησεν  29 
πατήρ  Ταβαων,  και  όνομα  γνναικϊ  αντού   Μολχά·  3°καί  υίόί  αυτής  3° 
ό  πρωτότοκος  ΆβαΧών,  και  Σονρ  και  Κεις  και  ΒααΧακαιμ  και  Άδάδ 

31  και  Δούρ   και  αδελφοί  αυτού   και    Ζάχουρ   και    Μακαλα>#·  32  και  ̂  
Μακαλώ#  εγεννησεν  τον  Σεμαά.     και  γαρ  ούτοι  κατεναντι  των  άδεΧ- 
φών  αυτών  κατωκησαν  εν  Ιερουσαλήμ  μετά  τών  άδεΧφών  αυτών. 
33 και  Ν)?ρ  εγεννησεν  τον  Κείς,  και  Κε\ς  εγεννησεν  τον  Σαούλ,  και  33 
Σαούλ  εγεννησεν  τον  Ίωναθάν  και  τον  ΜεΧχεσούε  και  τον  Άμειναδάβ 

και  τον  *ΑσάβαΧ.    34 και  υ'ιοί  Ίωναθάν  ΜεριβάαΧ·  και  ΜεριβάαΧ  εγεν-  34 
νησεν  τον  Μιχιά.    35 και  νιοι  Μιχιά·  Φιθών  και  Μελχήλ  και  θερεε  35 
και  Ζάκ.    36 και  Ζάκ  εγεννησεν  τον  Ίάδ  και  Ίαδά,  και  Ίαδά  εγεννησεν  36 
τον  ΣαΧαιμάθ  και  τόν  Σαλμώ  και  τόι/  Ζαμβρεί,  και  εγεννησεν  ΖαμβρεΧ 

τον  Μαισά·   37  και  Μαισά  εγεννησεν  τον  Βανά'  'Ραφαί  υιός  αύτοΰ,  37 
Σαλασά#  νίό?  αυτού,  Έσ^λ  υίό$·  αυτού.    3§καί  τω  Έσ^λ  ε£  υίοι,  και  38 
ταύτα  τά  ονόματα  αυτών  ΈζρεικαΙ  πρωτότοκος  αυτού,  και  Ίσαατ/λ 

και  Σαραιά  και  Άβδειά  και  'Ανάι/·  ΐΓάι>τε$·  ούτοι  υίοι  Έσήλ.    39 και  39 
νιοϊ  'ΆσηΧ  άδεΧφού  αυτού·   ΑιΧάμ   πρωτότοκος  αυτού,  και  Γάγ  ό 
δεύτερος·  Έλιφάλευ  ό  τρίτος.    40 και  ησαν  νιοι  ΑιΧεΙμ  ισχυροί  άνδρες  40 
δυνάμει,  τείνοντες  τόζον  και  πΧηθννοντες  υιούς  και  υιούς  τών  υιών, 
εκατόν  πεντήκοντα,     πάντες  ούτοι  εξ  υιών  Βενιαμείν. 

1  Και  πάς  ΊσραήΧ  ό  συνΧοχισμός  αυτών,  και  ούτοι  καταγεγραμ-  ι  IX 
μενοι  εν  βιβΧίω  τών  βασιΧεων  ΊσραήΧ  και  Ιούδα  μετά  τών  κατοι- 
κισθεντων   εις  ΒαβυΧώνα  εν  τάΐς  άνομίαις  αυτών.  2  Και  οί  2 
κατοικούντες  πρότερον  εν  ταΐς  κατασχεσεσιν  αυτών  εν  ταΐς  πόΧεσιν 
ΊσραήΧ,  νιοι  Αενεϊται,  οί  ιερείς  και  οί  δεδομένοι.    3 και  εν  Ιερουσαλήμ  3 

Α  27  Ιρααμ]  Τεροαμ  Α  28  άρχοντες  2°]  αρχηγοί  Α  29  γνναικι]  ρΓ  τη 
Α  |  Μολχα]  Μιλχα  Β3!Μ  (Μαί)  Μααχα  Α  30  αυττ/ϊ]  αυττ;  Α  \  ο  7Γ/οαπ-οτ.] 
οπι  ο  Α  |  Α/3αλωι>]  Αβδων  Α  \  Σονρ]  Ισονρ  Α  |  ΒααΧακαιμ]  ΒααΧ'  και  ~Νηρ·  Α  | Αδαδ]  Ήαδαβ  Α  31  Αονρ]  Τεδονρ  Α  |  αδεΧφοι  Α  |  οπι  και  3°  Α  |  Ζακχονρ 
Α  32  οπι  και  Μακαλω0  Α  |  Σαμεα  Α  |  οπι  γαρ  Α  33  Μελχισουε  Α  | 
Αμιναδαβ  Α  |  Ασαβαλ]  ΙεβααΧ  Α  34  νιοι]  νιος  Α  \  ΜεφριβααΧ  Α  (οΐδ)  | 
Μιχα  Α  (ΐίεπι  35)  35  ΜεΧχηΧ]  ΜαΧωθ  Α  \  θαρεε  Α  \  Ζακ]  Χαα^ (ϊΐεηι  36) 
Α  36  Ιαδ  και  Ιαδα]  Ιωιαδα  Α  \  Ιαδα  2°]  Ιωιαδα  Α  |  ΣαΧαιμαθ]  ΤαΧεμαθ 
Α  |  ΣαΧμω]  Αζμωθ  Α  \  Ζαμρι  Α  (οίδ)  |  Ζ.  εγεννησεν  Α  36  ?  37 ?  Μαισα] 
δυρ  Μ  ν6δΐΐ§ία  αρραΓ  Γ&δ  6ί  ΙίίυΓ  ΐη  Β  37  Βαανα  Α  \  Ραφαια  Α  |  Σαλα- 
σαθ]  Ελεασα  Α  38  Εφεικαι  (Εφεικε  Β3*3)]  Ε&ικαμ  Α  |  ττρωτοτ.]  ρΓ 
ο  Α  |  Αβδια  Α  39  ΑσηΧ]  Εσελεκ  Α  |  ΑιΧαμ]  ΟνΧαμ  Α  |  ττρωτοτ.]  ρΓ 
ο  Α  |  και  Γαγ  (ι  Γ  δυρ  ταδ  Β?)]  Ιδιας  Α  |  Ελί^αλείϊ]  και  Ελι|0αλετ  Α 
40  ΑιΧειμ]  ΟνΧαμ  Α  |  πεντήκοντα]  ενενηκοντα  Α  |  παντε  Α*  (πάντες  ΑΛ?) 
IX  1  κατοικισθ.]  αποικισθ.  Α  2  νιοι  Α.  οι  ιερείς]  οι  ειερεις'  οι  Αει;ειται|  Α 

■ζ  ο 
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κατοίκησαν  άπο  των  νιων  Ίουδα  κα\  άπο  των  υιών  ΒενιαμεΙν  και  Β 

4  των  νιών  Έφράιμ  και  Μανασση.    4  και  Γω#ει  και  ν'ιός  Σαμμιον  νιου 
5  Άμρεί,  νιοι  νιών  Φάρες  και  νίον  Ίουδα.     5  και  εκ  τών  ΣηλωνεΙ  Άσαιά 
6  πρωτότοκος  αντού.  6εκ  τών  νιών  Ζάρα  Έττειήλ  και  αδελφοί  αντών 
η  εξακόσιοι  και  ενενηκοντα.     7 και  εκ  τών  νιών  ΒενιαμεΧν  Σαλώμ  νιος 

8  Μοολλά/χ  νιος  Όδυιά   νιος  ' Κανά,   8  και   Βαναάμ   νιος  Ίραάμ'  και 
οντοι  νιοϊ  Ό£εί   νίον   Μαχείρ·    και   Μασεαλημ    νιος  Σαφατιά  νίον 

9  'ΡαγονήΧ  νιού    Βαναιά,   9 και  αδελφοί  αντών   κατά  γενέσεις  αντών 
εννακόσιοι    πεντήκοντα    εξ,   πάντες   οι  άνδρες    άρχοντες  πατριών 

ίο  κατ  ο'ίκονς  πατριών  αντών.  ιοΚα!  αττό  τών  ιερέων  Ίωδαε  και 
ιι  ΊωαρεΙμ  και  Ίαχεϊν  11  και  Ά£αριά  νίο\  Χελκειά  νιον  ΜοσοΧΧόμ  νιον 
ΐ2  Σαδώκ  νιον  Μαρμώθ  νιον  Άχειτώβ  ηγούμενος  ο'ίκον  του  θεού,  12 και 

Άδαιά  υιός  Ίραάμ  υιού  ΤΙασχώρ  νιον  Μαλχειά,  και  Μαασαιά  νιος 

13  Άδιτ)λ  νιον  Ίεδειού  νιον  ΜοσοΧΧάμ  νιον  ΜασεΧμώθ  νιον  'Έμηρ  ,  και 
αδελφοί  αυτών,  άρχοντες  οίκων  πατριών,  χίΧιοι  επτακόσιοι  εξηκοντα, 

ΐ4  ισχυροί  δυνάμει  είς  εργασίαν  λειτουργίας  ο'ίκου  του  θεου.         14 Και  εκ 
τών  Αευειτών  Σαμαιά  υιός  Άσώβ  υιού  Έσρεικάν  νιού  Άσαβιά  εκ  τών 

ΐ5  υιών  Μεραρεί,  15 και  Βακαρ  και  'Ραραιήλ,  Γαλαάδ  και  Μανθανίας  ν'ιός 
ι6  Μειχά  νιον  Ζεχρεί  υιού  Άσάφ,  16 και  Άβδειά  νίόί  Σαμειά  υιού  Γαλαάδ 

υιού  Ίωθών,  και  ΒαραχεΙ  υιός  Όσσα  υιού  Ήλκανά  ό  κατοικών  εν  ταΐς 

17  κώμαις  Νωτεφατεί.  17 οι  πυλωροί·  Σαλώμ,  Άκονμ,  Ύαμμάμ  και  Αϊμάμ 
ι8  και  αδελφοί  αυτών,  Σαλώμ  ό  άρχων  18 και  εως  ταύτης  εν  τη  πύλη 

τού  βασιλέως  κατ  άνατολάς·  αύται  αι  πύλαι  τών  παρεμβολών  υιών 
19  Αενεί.     19  και  Σαλωμών  υιός  Κωρηβ  υιού  Άβιασάφ  υιού  Κόρε  και  οι 

3  των  νιων  (30)]  ρΓ  απο  Α  4  οπι  και  1°,  2°,  3°  Α  |  Γω#ι  Α  |  Σαμμιον]  Α 
Αμιονδ  Α  |  Αμρι  Α  5  εκ]  απο  Α  |  Σ^λωνι  Α  |  Ασαια]  Ασα  Α  |  πρωτοτ.] 
ρΓ  ο  Α  |  αυτού]  +  και  νιοι  αυτού  Α  6  Έπειηλ]  ϊεηλ  Α  7  Σα\ω  Α  | 
Μοσολλαμ,  Α  |  νιο$  2°,  3°]  νιου  Α  |  Ωδουια  Α  |  Αανα]  Ασανουα  Α  8  Βα- 

ναάμ] Ιεβναα  Α  |  Ιρααμ]  Ιεροαμ  Α  |  και  2°]  +  Ηλα  Α  |  ούτοι  υιοι]  υιοί  Α  | 
ΟξΊ  Α  |  Μαχειρ]  Μοχορε  Α  |  Μασεαλημ]  Μασαλλαμ.  Α  |  Βα^αια]  ϊεβανααι  Α 
10  Ιωαρειβ  Α  11  Αβαρία*  Α  |  Χελχιου  Α  |  Μαρμωθ]  Μαριωθ  Α  |  Αχιτωβ  Α 
12  Αδαια]  Σαδιαχ  Α  |  Ιρααμ]  Ιερααμ  Α  |  Πασχωρ]  Φασχωρ  Α  |  Μαλχεια] 
Μελχιου  Α  |  Μαασαια]  Μασαι  Α  |  Ιεδειου]  Ιεφιου  Α  |  Μασελμω0]  Μοσολ- 
λαμωθ  Α  \  Κμηρ]  Κμμηρ'  Α  (Κηβοί  5αρ6Γ50Γ  Α1νε1ί1?)  13  αδελ<ροι]  ρΓ  οι  Α  | εξηκοντα]  ενενηκοντα  Α  14  Αενιτων  Α  |  Εξρικαμ  Α  |  Ασαβιου  Α  |  εκ  των 
(2°)]  υιου  Α  |  Μεραρι  Α  15  Βακαρ]  Βακβακαρ  Α  |  Ϋαραιηλ]  Αρε$  Α  |  Γαλαάδ] 
και  Γωληλ  Α  |  Μανθανιας]  Ματ0αι>ια5  Α  |  Μιχα  Α  |  Ζεχρι  Α  16  Αβδεια] 
Οβδια  Α  |  Σααεια]  Σαμίου  Α  |  Γαλαάδ]  Τωληλ  Α  |  ΙωΟων]  ΙδονΟων  Α  | 
Βαραχια$  Α  |  Οσσα]  Ασα  Α  |  Ελκα^α  Α  |  Νε\τωφαθι  Α  17  οι  πυλωροί] 
και  οι  πνρωλοι  (δίο)  Α  |  ΣαΧΧωμ  (ι°)  Α  |  Ακονμ]  και  Ακονβ  Α  |  Ταμμαν]  και 
Ίελμαν  Α  |  Αιμαν  Α  18  κατ]  κατα  Α  |  αι  πυλαι]  οηι  αι  Α  |  Λευι  Α 
19  Σαλωμων]  Σαλωμ'*  Α  |  Κωρηβ]  Χωρη  Α 21 
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Β  αδβλφοί  αντου  εϊς  οίκον  πατρός  αυτόν,  οι  Κορείται,  επϊ  των  έργων 
της  λειτουργίας  φυλάσσοντες  τάς  φνλακάς  της  σκηνής·  και  πατέρες 

αντών  έπ\  της  παρεμβολής  φνλάσσοντες  την  ε'ίσοδον.    20 και  Φεινεές  2ο 
νιος  'Έλεαζάρ  ηγούμενος  ην  έπ'  αντων  έμπροσθεν,  κα\  οντοι  μετ  αν- 

τον.   21 Ζαχαρίας  νιος  ΜασαλαμΙ  πνλωρός  τής  θύρας  τής  σκηνής  τον  2ΐ 
μαρτνρίον.     22 πάντες  οι  εκλεκτοί  ταΐς  πύλαις  εν  ταϊς  πύλαις  δια-  22 
κόσιοι  και  δέκα  δυο·  οντοι  εν  ταϊς  αύλαΐί  αντων,  6  καταλοχισμός 
αντων  τοντονς  εστησεν  Δαυβίδ   και  Σαμονήλ  ό  βλέπων  τβ  π'ιστει 
αντων.     23  και  οντοι   και  οι  νιοι  αντων   επ\  των   πνλών   εν  οίκω  23 
Κυρίου,  εν  οίκω  τής  σκηνής,  τον  φνλάσσειν.    24 κατά  τονς  τεσσάρας  24 
άνεμονς  ήσαν  αι  πνλαι,  κατ*  ανατολάς,  θάλασσαν,  βορράν,  νότον. 
25 και  αδελφοί  αντων  εν  ταΐς  ανλαϊς  αντων  τον  είσπορεύεσθαι  κατά  25 
επτά  ημέρας  από  καιρόν  εις   καιρόν  μετά  τούτων  266τι  εν  π'ιστει  2.6 
εϊσίν  τέσσαρες  δννατοϊ  των  πνλών.    οι  Αενεΐται  ήσαν  έπ\  των  παστο- 
φορίων,  και  έπι  τών  θησανρών  οίκου  τον  θεον  παρεμβαλονσιν  27  οτι  27 

§Χ  έπ'  αντονς  φνλακή'  και  οντοι  επί  τών  κλειδών  §τό  πρωί  πρωί  άνοί- 
γειν  τάς  θνρας  τον  ιερόν.    28 και  εξ  αντών  επι  τά  σκεύη  τής  λει-  28 
τονργίας,  οτι  εν  αριθμώ  είσοίσονσιν.    29 και  εξ  αντών  κατεσταμένοι  29 
επ\  τά  σκεύη  και  επ\  πάντα  σκεύη  τά  άγια,  και  έπ\  τής  σεμιδάλεως, 

τον  ο'ίνον,  τον  ελαίον,  τον  λιβανωτον  και  τών  αρωμάτων.    3°καί  από  30 
τών  ν'ιών  τών  ιερέων  ησαν  μνρεψόϊ  τον  μύρον  και  εις  τά  αρώματα. 
31  και  Ματταθίας  εκ  τών  Αενειτών,  οντος  ό  πρωτότοκος  τω  Σαλώμ  31 
τω  Κορείτη,  εν  ττ\  π'ιστει  έπ\  τά  εργα  τής  θνσ'ιας  τον  τηγάνον  τον 
μεγάλον  ιερέως.    32 και  Βααναίας  ό  Κααθείτης  έκ  τών  αδελφών  αντών  32 
επ\  τών  άρτων  τής  προθέσεως,  τον  έτοιμάσαι  σάββατον  κατά  σάβ- 
βατον.    33  και  οντοι  ψαλτωδοί,  Άρχοντες  τών  πατριών  τών  Αενειτών,  33 

διατεταγμένοι  έφημερίαι·  οτι  ημέρα  και  ννξ  έπ'  αντοϊς  εν  τοΊς  εργοις. 
Μοντοι    άρχοντες   τών    πατριών,   κατά    γενέσεις    αντών   άρχοντες·  34 
ούτοι   κατοίκησαν  εν   Ίερονσαλήμ.  35 Και  εν  Γαβαών  κατω-  35 
κησεν   πατήρ  ΤαβαωνεΙ  Ίήλ,   και    όνομα  γυναικός   αντον  Μοωχά· 

ΚΑ  19  Κοριται  Α  |  παρεμβολής]  +  '\κϋ  Α  20  έμπροσθεν]  +  Έϋ  Α  21  Μα- 
σαλαμι]  Μοσολλαμ  Α  22  οηι  και  ι°  Α  23  οι  υιοι]  οιη  οι  Α  24  τέσ- 

σαρες Α  |  κατ]  κατα  Α1  26  Λβυιται  Α  27  οιη  πρωι  2°  Χ  |  ανυγειν  Χ 
28  εισοισονσιν]  +  αντα\  και  εν  αριθμώ"  εξοισονσιν  αυτά*  Α  29  καθεσταμενοι 
ΧΑ  I  σκενη  2°]  ρΓ  τα  ΧΑ  |  οιη  τον  ελαίου  Χ*  (Ιι&Ι)  Χ3  {«"ε))  31  Ματτα0ι|α? 
Β*  (Ματτθι\ας  ΒΒν'ά)  |  Αευιτων  Α  |  Κορειτης  Β  Κοριτη  Α  32  Βαναιας 
ΧΑ  |  Κααθιτης  Α  |  οιη  κατα  σάββατον  Χ*  (ΗςΛ  Χ3)  33  Αευιτων  ΧΑ  |  διατε- 

ταγμένοι Χ3  (οιη  οι  Χ*)  |  εφημερία  Χ  34  πατριων]  +  των  Αευιτων  Α  | 
άρχοντες  2°]  αιχοντες  Α  ρΓ  και  Χ  |  κατωκησαν  Α  |  Ιεηλημ  Χ  35  κατωκησαν 
Χ  |  Ιτ;λ]  Ιεηλ  Χ  Ιειηλ  Α  |  γυναικός]  ρχ  της  Χ 

22 
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36  36 και  νιος  αυτόν  ό  πρωτότοκος  Σαβαδών,  καϊ'ΐσεΐρ  και  Κε\ς  και  Βάαλ  και.  Β 
37  Νήρ  <ο1  Ναδά/3  37 και  Ίεδονρ  και  αδελφός  και  Ζαχαρία  και  ΜακεΧλώθ. 
38  38 και  Μακβλλώ^  εγεννησεν  τον  Σαμαά·  και  οντοι  εν  μεσω  των  αδελ- 

φών αυτών  κατωκησαν  Ιν  ΊερονσαΧήμ  εν  μέσω  των  άδεΧφών  αντών. 
39  39και  Νήρ  εγεννησεν  τον  Κείς,  και  Κβΐί  εγεννησεν  τον  ΣαονΧ,  και 

Σαούλ  εγεννησεν  τον  Ύωναθαν  και  τον  ΜεΧχεισονε  και  τον  Άμβιναδάβ 

4ο  και  τον  Ίββάαλ.  ̂ και  νίόί  Ίωνα#άι/  Μαρβιβάαλ·  και  Μαραβάαλ  εγεν- 
4ΐ  νησεν  τον  ΤΆειχά.    41  και  νιοι  Μβιχά·  Φαιθών  και  Μάλαχ  και  θαράχ. 
42  ̂ και  Άχαζ  εγεννησεν  τον  Ιαδά,  και  Ίαδα  εγεννησεν  τον  ΤαμεΧεθ  και 
43  τόι/  Γα£άω#  και  τόι>  Ζαμβρεί,  και  Ζαμβρεϊ  εγεννησεν  τον  Μασσά,  43 και 

Μασσά  εγεννησεν  τον  Βαανά,  'Ραφαιά  νιος  αντον,  'ΈσαήΧ  νιος  αντον. 
44  44 και  τώ  ΈσήΧ  εξ  νιοι,  και  ταντα  τα  οι/ό/χατα  αντών  Έσδρεικάν  πρωτό- 

τοκος αντον,  ΊσμαήΧ  και  Σαριά  και  Άβδειά  και  Άι/άι;·  οντοι  νίοι  Έσ^λ. 
Χ   ι       χΚαι  άλλόφνλοι  εποΧεμησαν  προς  ΙσραηΧ,  και  εφυγον  από  προσ- 

2  ώπον  άΧΧοφΰΧων  και  επεσον  τρανματίαι  εν  ορει  ΤεΧβονε.  2  και  κατε- 
δίωξαν  αλλόφνλοι  οπίσω  ΣαουΧ  και  οπίσω  ν'ιών  αντον·  και  επάταξαν 
άΧΧόφνΧοι  τον  Ίωναθάν  και  τόι/  Άμειναδάβ  και  τόι/  Μελχεισονε  νίον$· 

3  ΣαονΧ.    3 και  εβαρννθη  ό  πόλβ/χοί  βπι  Σαονλ·   και  ενρον  αντονς  οι 
4  το^όται  61/  τό£οι$·  και  πόνοις,  και  επόνεσαν  από  τών  τόξων.  4 και 
ειπεν  ΣαουΧ  τώ  αΐροντι  τα.  σκεύη  αντον  Σπάσαι  την  ρομφαίαν  σου 
και  εκκεντησόν  με  εν  αντί),  μη  εΧθωσιν  οι  απερίτμητοι  οντοι  και 

εμπαίξωσίν  μοι.  και  ουκ  εβονΧετο  ό  α'ίρων  τα  σκενη  αυτού,  οτι 
εφοβεϊτο  σφόδρα·   και  'εΧαβεν  ΣαουΧ  την   ρομφαίαν  και  επεπεσεν 

5  69Γ  αυτήν.    5 και  ειδβι/  ό  α'ίρων  τα  σκεύη  αντον  οτι  άπεθανεν  ΣαοΰΧ, 
6  και  επεσεν  και  αυτός  επι  την  ρομφαίαν  αύτοΰ.  6 και  άπεθανεν  ΣαουΧ 

και  τρεις  νιοι  αντον  εν  τη  ήμερα  εκείνη,  και  7τα$·  ό  οίκος  αντον  επι  το 

36  υιοί  ΒΝ*]  ρΓ  ο  Ν*Α  |  Σαβδων  Α  |  Κα*]  Κιρ  Χ  37  Ιεδουρ]  Τεδονρ  Α  |  ΝΛ 
αδελφοί  Α  \  και  3°]  κα  Η*  (και  Ν3)  οηι  Α  |  Ζαχχονρ  Α  \  Μακεδωθ  Α  (ίΐαη  38) 38  οπι  και  Μακ.  Ν  |  Σαμα  Α  \  αυτών  κατωκησαν  Α  |  οιώ  εν  μεσω  των  αδ. 
αυτών  (2°)  Ν*  (ΗςΛ  Ν**"1^)  |  εν  μεσω  (2°)]  μετα  Α  39  Μελχισουε  ΝΑ  |  Αμι- 
ναδαβ  Α  |  Ιεβααλ]  Ισβααλ  Ν  Βααλ  Α  40  υιο?]  νιους  Χ  |  Ιωναθαμ  Ν  |  Μαρει- 
βααλ]  ΜαρειβαΧ  (ι°)  Ν  Μεχριβααλ  Α  (Ηδ)  |  Μιχα  Α  (ίίειη  41)  41  Φιθων 
Α  |  Μαλωχ  Α  |  θαρα·|  Α  42  Αχα^"]  Χαα£  Α  |  Γαλεμεθ  Α  |  Γα£αω<?]  Αξμωθ Α  |  Ζαμβρι  Α  (Ϊ3ΪΗ)  |  οιη  και  Ζαμβρει  Ν  |  Μασά  ΝΑ  (ΐΐεηι  43)  *3  Βανα  Α  | 
Βαφαιαν  Ν  |  Ρα0αια  νιος  αυτού  δαρ  ΓΛδ  Α1  |  Εσα^λ]  Ελεασα  υιος  αυτου'  Εσηλ 
Α  44  Εσατ?λ  Ν  (βίδ)  |  Εξ-ρεικαν... Ισμαήλ  Μδ  δΟΓ  Ν*  (ογπ  2°^)  |  Εσδρεικαν] 
Έ  'ςρικαμΑ  |  ίσμαηλ]  ρτ  και  Α  |  Αβδια  Α  XI  Υελβουθ1  Α  2  αυτού]  ουκ  δΐιρ 
τα*  Α1  |  λμερναδαβ  Β1)ν'α  Αμιναδαβ  ΝΑ  |  Μελχισουε  Α  Μελχισεδεκ  Ν  3  αυ- 

τούς] αυτόν  Α  |  τοξοις]  ρΓ  του  ΝΑ  |  επονεσεν  ΝΑ  4  και  εκκεντησόν]  κα,  κ 
1°  δυρ  ταδ  Α5  |  την  ρομφ.  (-2°)]  + αυτού  Α  |  επεπεσεν]  επεσεν  ΝΑ  5  ιδεν  Α 
(ϊΐεηι  7)  |  και  3°]  +7€  Α  |  αυτού  2°]  + και  α7Γέ^α^6ί/·|  (δ6(|  ΓΣΐδ  4  νοί  5  1  ΐ  1 1: )  Α 
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Β  αυτό  απίθανων.    7  και  ειδεν  πάς  άνήρ  Ισραήλ  ό  εν  τώ  αύλώνι  οτι  η 
έφυγαν  Ισραήλ,  κα\  οτι  απίθανων  Σαούλ  κα\  οι  νιοι  αυτόν,  και  κατέ- 
λειπον  τάς  ττόλει$·  αύτών  και  εφνγον  κα\  ήλθον  αλλόφυλοι  και  κατώ- 
κησαν  εν  ανταϊς.  8 Και  έγένετο  τί)  έχομένη  και  ήλθον  άλλόφνλοι  8 
του  σκυλεύειν  τονς  τρανματ'ιας,  και  ενρον  τον  Σαούλ  και  τονς  ν'ιονς 
αύτού  πεπτωκότας  εν  τω  ορει  Γελβούε.    9 και  έζέδνσαν  αντόν,  και  9 
ελαβον  την  κεφαλήν  αυτόν  και  τα  σκεύη  αντον,  και  απέστειλαν  εΐ£ 
γίρ  αλλοφύλων  κύκλω  του  εναγγελίσασθαι  τοις  εϊδώλοις  αυτών  και 
τω  λαω·  Ι0και  εθηκαν  τα  σκεύη  αυτών  εν  οίκω  θεοί)  αυτών,  και  την  ίο 
κεφαλήν  αυτού  εθηκαν  εν  οίκω   Ααγών.     11  και  ήκονσαν  πάντες  οι  ιι 
κατοικούντεί  Γαλαάδ  άπαντα  α  εποίησαν  άλλόφνλοι  τώ  Σαούλ  και 

τω  Ισραήλ.     12  και  ήγέρθησαν  εκ   Γαλαάδ  7τάϊ  άντ)ρ   δυνατόν,  και  ΐ2 
ελαβον  το  σώμα  Σαούλ  και  τό  σώμα  τών  νίών  αυτού,  και  ηνεγκαν 
αυτά  εΐί  Ίαβείς,  και  έθαψαν  τα  οστά  αύτών  νπο  τήν  δρνν  εν  Ίαβείς- 
και  ενήστευσαν  επτά  ημέρας.    13  και  άπέθανεν  Σαούλ  εν  ταίί  άνομίαις  13 
αυτού  αίί  ήνόμησεν  τώ  #εώ  κατά  τον  λόγον  Κυρίου,  διότι  ούκ  ε'φύ- 
λα£εν  οτι  επηρώτησεν  Σαούλ  ε'ν  τω  ένγαστριμύθω  τον  ζητήσαι,  και 
άπεκρίνατο  αύτω  Σαμονήλ  ό  προφήτης,  14 και  ούκ  έζήτησεν  Κυριον  και  14 
άπεκτεινεν  αντόν,  και  επεστρεψεν  τήν  βασιλείαν  τω  Δαυειδ  υίώ  Ίεσσαι. 

*Καί  ήλθεν  πάς  Ισραήλ  προς  Δαυειδ  ε'ν  Χεβρών  λέγοντες  Ιδού  ι 
οστά  σου  και  σάρκες  σον  ήμείς·  2  και  εχθές  και  τρίτην  οντος  Σαούλ  2 
βασιλέως  σύ  ̂ σ^α  ό  έξάγων  και  εισάγων  τον  Ισραήλ,    και  είπεν 
Ισραήλ  Κνριός  σοι  Σύ  ποιμανεϊς  τον  λαόν  μου  τον   Ισραήλ,  και  σύ 
εσ#  ει?  ήγούμενον   έπ\  Ισραήλ.    3 και  ήλθον   πάντες   πρεσβύτεροι  3 

Ισραήλ  προς  τον  βασιλέα  είς  Χεβρών,  και  διέθετο  αντο'ις  ό  βασι- 
λεύς Δαυειδ  διαθήκην  εν  Χεβρών  εναντίον  Κνρίον,  και  έχρισαν  τον 

Δαυειδ  ει$·  βασιλέα  έπ\  Ισραήλ  κατά  τον  λόγον  Κνρίον  διά  χειρός 

7  οιη  ανηρ  Ν  |  ο  εν]  ου  εν  Κ*  (ο  εν  Ν3)  |  1<τρατ;λ  2°]  ρΓ  παϊ  Χ  |  οηι  και  4°  Χ  | 
κατελιπον  Χ  |  κατωκισάΊ  Ν  |  αυτού  Κ  8  σκυλευσαι  Α  |  τους  τραυμ.  Β*Κ1Α] 
ο  τραυμ.  Β13  νίά  ταχ  τρ.  Ν*  9  απεστιλαν  Κ  |  αυτών]  αυτού  Ν  10  οικω  ι°] 
ω  δΐιρ  γ 3.5  Β?  |  οιη  κεφαλήν  Χ*  (δηρβΓδΟΓ  Κ3)  11  άπαντα]  πάντα  Α  |  και  2°] 
εν  Α  12  το  σωμα  ΐ°]  οιη  το  Ν  |  το  σωμα  2°]  τα  σώματα  Α  |  οηι  εν  Ν*  (παβ 
χαπι&5ίηΪ5ΐΓ)  !3  αυτών  Α*νίά  (αντου  Α15)  |  0εω]  κω  Α  |  Κυρίου]  ρΓ  του  Ν  Ι 
ενγαστριμ.  Β*15  εγγ^Β^  \  αντω]  ρΓ  αυτο  Ν»  14  εξείητησβν  Α  | 
Κυριον]  κ?  Χ  τον  κν  Σαούλ  Α  |  αυτόν]  +  καθότι  ουκ  ηρωτησεν  εν  κω  Α  |  α7τε- 
στρεψεν  Ν  |  Δαδ  ΧΑ  (ϊΐα  ηοίςιιε)  XI  2  βασιλεωϊ]  βασιλεύς  Ν  |  ο  εξαγων 
και  εισαγων]  ο  εισαγαγων  και  ε^α.'γαγων  Ν  |  οηι  Ισραήλ  2°  ΧΑ  |  Κυριοϊ]  +  ο  θ$\ 
σου  Α  |  ποιμανευ]  πενεις  Ν*  (οιμ  δηρβΓδΟΓ  Χ3)  |  συ  3°]  σοι  Ν  |  οιη  εση  Ν*Α 
(\ϊά\)  ΒΝ3)  I  Ισραήλ  3°]  Ιτ/λ/χ  Χ*  (ί^λ  Χ1)  3  ευ  ι°]  εν  Α  |  έναντι  Α  |  ευ 
/3ασ.]  ευ  βα  δαρ  γο.5  Α3! 

24 



ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  Α XI  18 

4  Σαμουήλ.  4Και  επορεύθη   ό  βασιλεύς   καϊ  άνδρες  αύτού  εις  Β 

Ιερουσαλήμ,  αϋτη  Ίεβούς,  και  ε'κεί  οΐ  Ίεβονσαίοι  οι  κατοικούντες 
5  τήν  Ίεβούς  5είπαν  τω  Δαυειδ   Ουκ   είσελεύστ)   ώδε.     και  προκατε- 
6  λάβετο  τήν  περιοχήν  Σειών,  αυτη  ή  πόλις  Ααυείδ.  6καί  είπεν  Ααυεϊδ 
Πα?  τύπτων  Ίεβουσαϊον  εν  πρώτοις,  και  εσται  εις  άρχοντα  και  εις 

στρατηγόν  και  άνεβη  επ'  αυτί]  εν  πρώτοις  Ίωά/3  υιός  Σαρουειά,  και 
7  έγένετο  εις  άρχοντα.    7 και  εκάθισεν  ΑαυεΧδ  εν  τή  περιοχή·  διά  τούτο 
8  εκάλεσεν  αυτήν  ΤΙόλιν  Ααυείδ·  8 και  ωκοδόμησεν  την  πόλιν  κύκλω· 
9  και  επολεμησεν  και  ελαβεν  την  πόλιν.    9 και  επορεύετο  Ααυεϊδ  πο- 

ιο ρευόμενος,  και  Κύριος  ΤΙαντοκράτωρ  /χετ'  αύτου.     10 και  ούτοι  οι  άρ- 
χοντες των  δυνατών  οι  ήσαν  τω  Ααυείδ,  οι  κατισχύοντες  μετ  αύτού 

εν  ττ)  βασιλεία  αυτού  μετά  παντός  Ισραήλ  τού  βασιλεύσαι  αύτον 

ιι  κατά  τον  λόγον  Κυρίου  επϊ  Ισραήλ.  11  και  ούτος  6  αριθμός  τών 
δυνατών  τού  Ααυείδ·  Ίεσεβαδά  νιος  Άχαμανεϊ  πρώτος  τών  τριά- 

κοντα· ούτος  εσπάσατο  τήν  ρομφαίαν  αύτού  άπαξ  επι  τριακόσιους 
ΐ2  τραυματίας  εν  καιρώ  ενί.     12 και  μετ   αύτον  Έλεαζάρ  νιος  Δωδαί  6 
ΐ3  Άρχωνεί,  ούτος  ην  εν  τοις  τρισ\ν  δννατοϊς.  13ούτος  ην  μετά  ΑανεΙδ 

εν  Φασοδομή,  και  οι  αλλόφυλοι  συνήχθησαν  εκεί  εϊς  πολεμον,  και 
ήν  μερ\ς  τού  αγρού  πλήρης  κριθών,  και  ό  λαόί  εφυγεν  άπο  προσ- 

ΐ4  ώπου  αλλοφύλων.  14 και  εστη  εν  μέσω  της  μερίδος  και  εσωσεν 
αυτήν,  και  επάταξεν  τους  αλλοφύλους·  και  εποίησεν  Κύριος  σωτη- 

ΐ5  ριαζ>  μεγάλην.  15  και  κατεβησαν  τρεϊς  εκ  τών  τριάκοντα  αρχόντων 
εις  τήν  πετραν  προς  Δαυειδ  εΐί  το  σπήλαιον  Όδολλά/χ,  και  παρεμ- 

ι6  βολή  τών  αλλοφύλων  εν  τή  κοιλάδι  τών  -γιγάντων.  16 και  Δανείδ  τότε 
εν  ττ}  περιοχή,  και  το  σύστεμα  τών  αλλοφύλων  τότε  εν  Βαιθλεεμ. 

17  ι;και  επεθνμησεν  ΑανεΙδ  καϊ  είπεν  Ύίς  ποτιεϊ  με  ύδωρ  ε'κ  τού  λάκκου 
ι8  Βηθλεέμ  τού  εν  τή  πύλη;  18 και  διερρηζαν  οι  τρεις  τήν  παρεμβολήν 

4  αυτού]  οηι  Ν*  (η&Γ)  Ν3  ΐσλ  Α  |  ευ]  ο  Γη  Ν  «τι  Α  |  Ιεβους  2°]  γην  Α  ΝΑ 
5  6£7ταΐ']  +  δε  οι|  κατοικουντες  Ιεβους  Α  |  Σιων  ΚΑ  6  Ιεβουσαιον]  ρτ  τον  Ν* 
(οηι  Να)  εβ  δη  ρ  ταδ  3  ΙίΐΙ  Α1  |  ε  στ  ε  Ν  |  ειστρατηγον  Α  |  αυτη  Β*  (αυτήν  Β3)  | 
Σαρουια  Ν  Σαρουιας  Α  8  οικοδομησεν  Ν  9  πορενομενος]  +  μετ  αυτού  Ν* 
(οηι  Να)  +  και  μεγαλννομενος  Α  10  τη  βασ.]  ΟΧΏ  τη  Ν  |  ε7τι]  εν  Ν  11  του 
Δ.]  του  βηρ  Γ3.5  Α1  |  Ιεσσαιβαδα  Ν  Ισβααμ  Α  \  Αχαμαννι  6"?  Αχαμανι  Α  \  πρώ- 

τος] πρωτότοκο*  Α  \  εσπατο  Α*  (εσπασατο  Α1)  |  τριακόσια*  Ν*  (τριακόσιους  Να) 
12  Δωδε  Ν  |  Αρχωνει]  Αχωνει  Ν  Αχωχι  Α  |  τρισι  Α  \  δυνατό*  Α  13  Φασο- 
δομϊ\  Α  |  ευ  πολεμον  εκει  Ν  |  πλήρεις  Α  15  τρεις]  ρτ  οι  Α  |  παρεμβ.]  ρτ  η 
Α  |  εν  τη  κ.]  ρτ  παρεμβεβληκει  Α  16  συστεμα]  υποστεμα  Α  |  Βαιθλεεμ] 
τη  \>ηΟλρεμ  Ν  τη  Βεθλ.  Α  17  Βαι0λεεμ  Ν  18  και  διερρηξαν ...πνλη  οηι  Ν* 
(Ιιη.1)  κ  διευρηζαν  οι  γ'  την  παρεμβο\ην\  των  αλλοφύλων  κ  υδρευσαντο  υδωρ\ 
εκ  του  λάκκου  του  εν  Βεθλεεμ  ο$  ην\  εν  τη  πυλη  Να  ""^"Ρ) 
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Β  τών  αλλοφύλων  και  ύδρεύσαντο  ύδωρ  εκ  τον  λάκκου  τοί  Ιν  Βαιθλέεμ, 
ος  ην  εν  ττ)  πύλη,  καϊ  ελαβον  προς  Ααυείδ,  καϊ  ουκ  ηθελεν  Δαυείδ 

του  πιειν  αυτό'  καϊ  εσπεισεν  αυτό  τω  κυριω  19  και  είπεν    Χλεώς  μοι  19 
ό  θεοί  του  ποιήσαι  το  ρήμα  τούτο·  ει  αίμα  ανδρών  τούτων  πίομαι 
εν  ψυχαϊς  αυτών;  οτι  εν  ψυχαΐς  αυτών  ήνεγκαν  καϊ  ουκ  εβούλετο 

πιείν  αυτό.    ταύτα  εποίησαν  οι  τρεις  δυνατοί.    20  και  Άββισά  αδβλφόί  2ο 
Ιωαβ,  ούτος  ήν  άρχων  τών  τριών,  ούτος  έσπάσατο  την  ρομφαίαν 
αυτού  επϊ  τριακόσιους  τραυματίας  εν  καιρώ  ενί·  και  ούτος  ην  ονο- 

μαστός εν  τοΙς  τρισίν,  21  από  τών  τριών  ύπερ  τους  δυο  ένδοξος,  και  ην  2ΐ 
αύτοΐς  εις  άρχοντα,  και  εως  τών  τριών  ουκ  ήρχετο.    22 και  Βαναιά  υιός  22 
Ίωδάε   υιός  ανδρός  δυνατού,    πολλά  εργα  αυτού   ύπερ  Καβασαήλ· 
ούτος  έπάταξεν  τούς  δύο  άριήλ  Μωάβ,  και  ούτος  κατεβη  και  επάταξεν 

τον  λέοντα  εν  τω  λάκκω  εν  ήμερα  χιόνος,  23 και  ούτος  επάταξεν  τον  23 
άνδρα  τον  Αιγύπτιον,  άνδρα  όρατόν  πεντάπηχυν  και  εν  χ€ΐρ\  τού 

Αιγυπτίου  δόρυ  ώς  άντίον  ύφαινόντων  και  κατεβη  επ'  αύτόν  Βαναιας 
εν  ράβδω  και  άφείλατο  εκ  τής  χειρός  τού  Αιγυπτίου  τό  δόρυ,  και 
άπεκτεινεν  αύτόν  εν  τω   δόρατι   αυτού.     24ταύτα  έποίησεν   Βαναίας  24 
υιός  Ίωάδ,  και  τούτω  όνομα  εν   τοις  τρισίν  τοΊς  δυνατοϊς'  2$υπερ  25 
τούς  τριάκοντα  ενδδζος  ούτος,  και  προς  τους  τρεις  ούκ  ή'ρχετο,  και 
κατεστησεν  αύτόν  ΑαυεΙδ  επ\  την  πατριαν  αύτού.  26 Και  δυνα-  2.6 
τοι  τών   δυνάμεων  Άσαήλ  αδελφός   Ίωάβ,   Έλεαναν   υιός  Αωδώε 

Βαιθλάεμ,  2?Σαμαώθ  ό  Άδί,  Χελλης  ό  Φελωνεί,  28Ώραι  υίό?  εκ  τής  ̂  
Όθεκώ,  Άβιεζερ  ό  ̂ Αναθωθεί,  29Σοβοχαι  ό  Άθεί,  Ήλβι  ό  Άχωνεί,  ?9 
3°Ν66ρε  ό  Νεθωφατεί,  Χθάοδ  υιός  Νοο£ά  ό  Νετωφατεί,  3ΙΑίρε\  υιός 

ΝΑ       18  Βεθλεεμ  Ν  Βηθλεέμ  Α  |  ελαβον]  +  και  ηλθον  Β3Π1?ΧΑ  |  ηθελεν]  ηθελησεν 
Α  19  τούτων]  τούτο  Ν*  {τούτων  Ν?)  |  ψυχαις  2°]  α  δηρ  Γ3.δ  Α13  |  ηνεγκαν] 
+  αυτόν  Α  |  ηβουλοντο  Ν*  {εβούλετο  Χ1)  |  πιειν]  πιν  Ν  |  αντο]  αντον  Α  20  Α- 
βεσσα  Α  |  αδελφοί]  ρΐ"  ο  Α  |  τριών]  πάτριων  Α  |  εσπατο  Α*νιά  {εσττασατο  [ασ 
δυρ  Γ3.δ]  Α1)  |  τριακοσιας  Ν*  {τριακόσιους  Ν3)  εξακόσιους  Α  |  οηι  και  2°  Α  | 
τοις  τρ.]  ταις  τρ.  Α  21  αυτοις]  αυτός  Α  22  Βαναια]  Καναια  ΒΒ  Βαναιας  Α  | 
υπερ]  ΙιαοΙεηιΐδ  €οά  δϊη-ΡείΓ  |  Καβασαηλ]  Βασαηλ  Ννί(1  (οει-Ιβ  βίο  ίηο  Οο<1 
Ρπά-Αιι§)  |  ούτος  ι°]  ουτε3  Βεάίι  23οηιουτο$Κ  |  αορατον  Ν*  {ορ.  Ν1)  |  χβιρι] 
ρΓ  τη  Α  |  ως]  ωσει  Ν  |  υφαινοντων  ρΓ  των  Ν  |  Βανεας  Ν  (ίίειτι  24)  |  αφειλετο  Ν 
24  Ιωαδ]  Ιωδαε  δ$Α  |  τούτω]  τούτο  Χ  |  τρισι  Α  25  «/δο£ο$]  ρΓ  ην  Α  {η  δαρ 
Γ3.δ  Α3?)  26  δυνατοί]  ρΓ  οι  Α  |  Ιωαβ]  Ιωα  Α  |  Δωδωαι  Α  |  Βαι#λαεμ] 
Καθλαεμ  Κ  ρΓ  εκ  Α  27  Σαμαωθ.,.Φελωνει]  Σαμωθ'  θαδι  Χβλλί/ϊ'ί  ο 
Φαλλωνι  Α       28  εκ  της  Οθεκω]  εκ  κης  Οθε\κωϊ'  Α  \  Αναθωθι  Α        29  Σοβο- 
χαι  ο  Αθει]  Σοβοχε  ο  Ιαθει  Ν  και  Σοβκ\βο\χαι  ο  Ασωθι'  Α  |  Ηλι  (δαρ  ταδ)  Α? 
ο  Αχωνει]  ο  Αναχωνει  Ν*  (ο  Αχωι^ει  Ν1)  ο  Αχωρ  (δαρ  Γ&δ  δες  ταδ)  Α3 
30  ~Νεερε...~Νετωφατει]  Νεερε  ο  Νοτωφαθει  Χοαδδ.,.Ήετωφαθει  Ν  Μοορα  ο 
Ί$ετω\φαθι  (Μ.  ο  Νετω  δαρ  ταδ  ρΐ  ΙΪΙΙ  Α!)'  Ελαδ*  υιος  Βαανα  ο  Νετωφαθι·  Λ 
31  Αίρει]  Αι^ει  Ν  Βθου  Α 20 
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32  'Ρεβιε  εκ  βοννοΰ  Βενιαμείν,  Βαναίας  ό  Φαραθωνεί,  32Ούρεί  εκ  ναχαλεϊ  Β 
33  Τάας,  Άβιήλ  ό  Ταραβαιθθί,  33>  Αζβων  ό  Βεερμε'ιν,  Σαμαβά  ό  Όμεί- 
34  Ζ*Β*νναία.ς  ό  Σομολογεννοννείν,  Ίωναθάν  νιος  Σωλά  ό  Άραχεί, 

^  35Άχε\μ  νιος  Άχάρ  ό  Άραρεί,  Έλφάτ  υίόί  Σθνρ,  36"θφαρ  Μοχόρ,  Άχειά 
37  ό  Φεδωνει,  37Ήσερε  ό  Χαρμαδαί,  Νααραι  νιος  Άζωβαί,  38Ίωήλ  νιος 
39  Ναθάν,  Μεβαάλ  νιος  Άγαρεί,  39Σελη  ό  Άμμωι/ει',  Ναχώρ  ό  Βερθει 
4ο  αΐρων  σκενη  νίω  Σαρον'ια,  40  Ίρά  ό  Ήθηρεί,  Ταρηοβαί,  Ίοθηρεί' 
4*4ΙΟύρ€ΐ    ό    Χεττεί,    Ζαβετ    νιος    Άχαιά,   42Άδειι>ά    υίό$·    Σαι£α  του 
43  'Ρονβην   άρχων   και  67γ'  αυτώ  τριάκοντα,  43Άνάν  νιος  Μοωχα  καϊ 
44  Ίωσαφάτ   ό    Βαι^ανει,   44  Ό£ειά    6    Άσταρωθεί,   Σαμαθά   και  Ίειά, 
45  υιοί  Κω#άι/  του  Άραρεί,  ̂ Έλ^ειήλ  υίόί  Σαμερί  και  Ίωάζαε  δ  αδελ- 
46  φο$·  αύτου  ό  Ίεασει,  46Λεΐ7)λ  ό  Μιεί  και  Ίαριβει  και  Ίωσειά  νίόί  αύτον, 
47  Έλλάαμ  και  Έθεμά  ό  Μωαβείτης,  47  Ααλειηλ  και  Ίωβήθ  και  Έσσειήλ 

XII   ι  6  Μειναβειά.  ΣΚαι  ούτοι  οι  ελθόντες  προς  Δαυείδ  ει$·  Σωκλά, 
ετι  σννεχομενον  άπο  πρόσωπον  Σαούλ  νιον  Κείς.     και  ούτοι  εν  τοϊς 

2  δυνατοΐί  βοηθονντες  εν  πολεμώ,  2  και  τό£ω  εκ  δεξιών  και  ε'£  αριστε- 
ρών, και  σφενδονηται  εν  Χίθοις  και  τόξοις,  εν  τοΊς  άδελφοις  Σαούλ 

3  εκ   Βενιαμείν  3 6  άρχων  Άχιεζερ,  και  Ίωά  ό  υίο$·  Άμά  τον  Τεβω- 

31  Ρε/3ιε]  Ραβειαι  Ν  Ρηβαι  Α  |  Φαραθωθει  Ν*  (Φαραφωνει  Κ2·3)  Φαραθωνι  Α  ΝΑ 
32  Ουρι  Α  |  ραχαλη  Α  |  Ταραβαιθθί]  Ταραβεθ  Ν  Σαραβεθθει  Α  33  Α^- 
/3ωι>]  Α£μω0  Α  |  Βεερμειν  ΒΝ0·3]  Βεβρβειν  Ν*  Βαρσαμι  Α  |  Σαμαβα  ο  Ομει] 
Εαμαβα  ο  Σωμει  Ν  Ελια/3α  ο  Σαλαβωνι  Α  34  ΒίϊΊ>αια?  ο  Σομολογ.] 
Βε^εα*  ο  Σομο^εννουνιν  Ν  υιοι  Ασαμ'*  ο  Τωυνι  Α  |  Σωλα  ο  Αραχει  Β*13]  Σ.  ο 
Αραρει  Β3ΐ)  Ν  Σαγ^  ο  Αραρι  Α  35  Αχιαμ  υ.  Σαχαρ  ο  Αραρι  Α  |  Ελ<ρατ]  Ελι- 
φααλ  Α  35 — 36  Σθνρ  Οφαρ  Μοχορ]  Σουρ'  Οφ.  Μ.  Ν  Ωρα-  Φερομεχου\ραθι 
Α  36  Αχια  ΝΑ  |  ΦελλωίΊ  Α  37  Ησεραι  Ν  Ασαραι  Α  |  Χαρμαδαι] 
Καρμηλι  Α  |  Νααραι]  ΊΧοορα  Α  |  Αζωβε  Ν  Αζβι  Α  38  νιος  ΐ°]  αδελφός 
Α  |  Μεβααλ]  Μαβαρ  Α  |  Αγαρει]  Αταραι  Α  39  Σελτ/]  ΣελΙληκ'  Α  | 
Αμμωνειμ  Ν  Αμμωνι  Α  |  Ναχωρ  ο  Βερ#ει]  Νααραι  ο  Βηρωθ  Α  \  αιρων  σκευή] 
διδω\νικευη   (δϊο)  Ν  |  νιω  Σαρουια]  Ιωαβ'  νιου  Σαρουιας  Α  40  Ιρα  ο 
Η077ρει]  Ια  ο  Ιθηρει  Ν  Ιραϊ  ο  Ιε^ερι  Α  |  Ταρηοβε  Ν  Ταρηβ'  Α  I  Ιο^ρει]  Ιε^ερι 
Α  41  Ουρεί  ο  Χεττει]  Ουρίας  Χετθι  Α  \  Ζαβατ  Α  \  υιός]  υιω  ο?  Ν  |  Αχαΐα] 
Αχεα  Ν  Ολι  Α  42  Αδινα  Α  \  Σαιξα]  Σεξα  Ν  Σεχα  Α  43  Ανναν  Ν  | 
Μοωχα]  Μαχα  Α  |  Ιωσα0α5  Ν*  (Ιωσα<ρατ  Ν0·3)  |  Βαιθανει]  Βεθανει  Ν  Μα^- 
θανι  Α  44  0^*ία  Α  |  ο  Ασταρω^ει]  θεσταρωθει  Ν  ο  Ασταρωθι  Α  |  Σα/λα(?α] 
Σαμμα  Α  \  Ιεια]  Εια  Ν  Ιειτ;λ  Α  |  Κωθαν  του  Αραρει  (Αρα\  Β1))]  ΧωέΊχ|  τ. 
Αραρι  Α  45  Ελ^ε^λ]  Ιεδιτ;λ  Α  |  Σαμάρι  Α  \  Ιεασει]  θω<ταει  Α  46  Αιηλ 
Ν  Ιελιτ^λ  Α  |  ο  Μιει]  ο  Μαωειν  Α  |  Αρι^ι  Ν  Ιαριβαι  Α  \  Ιωσια  Α  \  Ελλαμ 
Ννκ1  Ελμααα  Α  |  και  3°]  κα  Ν  |  Ε0εμα]  Ίεθεμα  Α  |  ροδί  ο  2°  ΣίρραΓ  ταδ  α  νεί  δ 
ίη  Β  |  Μωαβιτψ  Α  47  Αλιηλ  Α  |  Ιωβηδ  Α  \  Ε|σει^λ  Ν  Εσσιηλ  Α  \  Μειι-α- 
βεια]  Μεσωβια  Α  XII  1  Σωκλα]  Σικελαγ  Α  2  τοξω]  ρν  εν  Ν  |  εν 
τοις  αδελφοί]  εκ  των  αδελφών  ΧΑ  |  εκ  ΒΝα;ιΛ]  και  Ν*  3  ο  άρχων]  οηι 
ο  Α  |  Ιωα  ο]  Ιωα$Ν  Ιωρα$  Α  |  Αμα]  Σαμαα  Α  |  Γε^ω^ειτοι/]  Ύαβαθιτου  Α 
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Β  θείτον,  και  Ίω^λ  καϊ  ΊωφάΧητ  νιοι  Άσμώθ,  και  Βερχειά,  και  ΊηονΧ 

6  Άναθωβε'ι,  4  και  Σαμαίας  ό  Ταβαωνείτης  δυνατός  εν  τοις  τριάκοντα  4 
και  έπι  των  τριάκοντα,  Ίερμίας  και  ΊεζήΧ  και  Ίωανάν  κα\  *Ιωαζαβάβ 
ό  Ταδαραθειείμ,  5Ά£αί  και  Άρειμονθ  καΐ  Βαδαιά  και  Σαμαραιά   καϊ  5 

Σαφατιά  ό  Χαραιφεί,  6>ΉΧκανά  κα\  ΊησοννεΙ  και  ΌζρειήΧ  και  Ίωζάρα,  6 
Καινά  κα\  Σοβοκάμ  και  οι  Κορεϊται,  7 κα\  Έλιά  και  Ζαβιδιά  νιοι  'Ρπά/χ  η 
κα\  οι  τον  Τεδωρ.    8 και  από  τον  Γβδδβί  εχωρίσθησαν  προς  Αανε\δ  8 
από  της  έρημον  ίσχνροϊ  δννατοϊ  άνδρες  παρατάξεως  ποΧέμον,  αι- 
ροντες  θνρεονς  κα\  δόρατα,  και  πρόσωπον  Χέοντος  πρόσωπα  αντών, 

κα\  κονφοι  ως  δορκάδες  έπ\  των  ορέων  τω  τάχει·  9'Άζα  ό  άρχων,  9 
Άβδειά  ό  δεύτερος,  Έλια/3  ό  τρίτος,  τοΜασεμμανη  ό  τέταρτος,  Ίβρβ-  ίο 
μειά  δ  πέμπτος,  ιτ*Έθο\  ό  έκτος,  Έλια/3  ό  έβδομος,  Ι2Ίωάν  ό  όγδοος, 
'ΈΧιαζέρ  ό  ένατος,  13Ίερεμειά  ό  δέκατος,  ΜεΧχαβαννα).  ό  ενδέκατος.  13 
Ι4οντοι  εκ  των  νιων  Γάδ  άρχοντες  της  στρατιάς,   εις  τοις  εκατόν  14 
μικρός  και  μέγας  τοϊς  χιΧίοις.     15 ούτοι  οι  διαβάντες  τον  Ίορδάνην  15 
εν  τω  μηνϊ  τω  πρώτω,  καϊ  ούτος  πεπΧηρωκως  επ\  πάσαν  κρηπ'ιδα 
αντον,  και  επεδίωξαν  πάντας  τούς  κατοικονντας  ανΧώνας  από  άνα- 
τοΧών  εως  δνσμων.     16 καϊ  ήΧθον  από  των  νιων  Βενιαμε\ν  καϊ  Ιούδα  ι6 
εις  βοηθειαν  τον  Αανείδ.     17 και  Δαυβιδ  έζηΧθεν  εις  άπάντησιν  αν-  \η 

των  και  είπεν  αντοϊς  Ει  6ΐϊ  είρηνην  ηκατε  προς  μέ,  ε'ίη  μοι  καρδία 
καθ*  έαντην  εφ'  νμάς·  και  ει  τον  παραδονναί  με  τοις  έχθροις  μον 
ονκ  εν  αΧηθεία  χειρός,  Γδοι  6  θεός  των  πατέρων  ίιμων  και  έΧέγζαιτο. 

ΝΑ  3  Ιω^λ]  ΑζιηΧ  Α  |  Ιωφάλητ]  Φαλλητ  Α  |  Αζμωθ  Α  |  Βερχεια]  Βαραχια  Α  | 
Αναβωθει  Ν  Αναθωθι  Α  4  Σαμεας  Ν  |  Αγαβωνιτης  Ν*  Ταβαωνιτης  Ν0·3  Α 
+  και  Βερχεια  και  Ι\ηου\  ο  Αναθωθει]  και  Σαμεας  ο  Τα\βαωνιτης  Ν  |  1ερμια$\ 
Ιερμειας  Β3  Ιερεμιηας  Ν*  (Ιερεμίας  Ν1)  και  Ιερεμίας  Α  |  ΙεξΊηλ  Α  \  Ιωζαβαδ  Α  | 
Ταδαραθειειμ]  Ταδαρα  Ν  Ταδηρωθι  Α  5  Α£α]  Ελιω^ι*  Α  |  Αρειμουθ] 
Αριθμούς  Ν  Ιαριμουθ  (I  δυρ  Γ3.δ)  Α  |  Βαδαια]  Βααδια  Α  |  Σαμάρια  ΝΑ  ί 
Σαφατεια  Ν  |  Χαραιφει]  Αρονφι  Α  6  Ιησουνει]  Ιεσια  Α  |  Οζρειηλ]  ΕλιηΧ 
Α  |  Ιωζαρα]  Ιωζααρ  Α  |  οιη  Και^α  Α  |  Σοβοκαμ]  ΣοβοΙαμ  Ν  Ιεσβααμ  Α  \ 
Κοριται  ΝΑ  7  Ελια  Ν  Ιωτ?λα  Α  |  Ζαβαδια  ΝΑ  |  Ρααα  (Ρα  ηοη  ΐηβΐ 
ερίπίαπι  Ια,Γηεη  αθρΐηχ  Β13)]  Ιεροαμ  Α  \  και  οι]  νιοι  ΝΑ  |  Τεδδωρ  Ν  8  Γαδδβι 
Ν  Γαδ'"  Α  |  εχωρισθησαν]  διεχωρ.  Α  |  απο  2°]  επι  Α  \  άνδρες  δυνατοί  Ν  | δορκαδος  Α  \  τω  ταχει]  εν  τ.  Α  9  Α^α]  Αζερ  Α  |  Αβδια  Α  |  Ελειαβ  Ν 
10  ~Μασεμαννη  Ν  Μασμά']  Α  \  τέταρτος]  δ'  Α  \  Ιερμια  Ν  Ιερεμία  Α  11  Εθοι] Έθθει  Α  |  ΕΧιαβ]  Ελιηλ  Α  12  Ιωαν]  Ιωναν  Α  \  ο  όγδοος]  ογδους  Ν  | 
Ελιαζερ]  Ελεζαβαδ  Α  13  Ιερεμεια]  Ιερμια  Ν  Ιερεμίας  Α  |  Μελχαβαννεα  Ν 
Μαχαβαναι  Α  \  ενδέκατος]  ια'  Ν  14  οιη  Γαδ  Ν  \  στρατειας  Β4ΐ,,·νί<1) 
15  οι  τοι  Β*"01  (οντ.  Β3ΐ>)  |  εξεδιωξαν]  έδιωξαν  Ν  |  οιη  απο  Ν  |  β?  Β*  {εως  Β3ΐ>) 
16  βοηθιαν  Ν  17  αυτών]  αυτοις  Α  \  αυτοις]  αυτοί  Β*  (ϊ  δυρβΓδΟΓ  Β3ΐ))  |  ειη 
μοι]  ει  εμοι  Α  |  οηι  6ΐ  του  παραδουναι  με  Ν  |  ΐ'^ωί']  ημων  ΝΑ  |  ελε7ίαιτϋ] 
ελεγξετο  Ν  ελβ7£α4'  Α 

β8 



ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  Α  XII  29 

ι8  18  και   πνεύμα  ενεδνσε   τον   Άμασαϊ   άρχοντα  τών   τριάκοντα,    και  Β 

ΐίορεύου  κα\  ό  Χαός  σου, 
Ααυειδ  νιος  Ίεσσαί· 

ειρήνη  ειρήνη  σοι, 
και  ειρήνη  τοις  βοηθοϊς  σον 
οτι  εβοήθησεν  σοι  6  θεός  σου. 

και   προσεδεξατο   αυτούς  Ααυειδ,  και   κατεστησεν  αυτούς  Άρχοντας. 

19  των  δυνάμεων.     19 και  από  Μανασσή  προσεχώρησαν   προς  ΑαυεΙδ 
εν  τω  εΧθεϊν  τούς  άΧΧοφύΧους  επ\  ΣαούΧ  εις  πόΧεμον  κα\  ουκ  εβοή- 
θησαν    αύτοίς,    οτι    εν    βουΧή    εγένετο    παρά  των    στρατηγών  των 
άΧΧοφύΧων    Χεγόντων    Έι/    ταις    κεφαΧαις    των    ανδρών  εκείνων 

2ο  επιστρέφει    προς   τον   κύριον    αυτού   ΣαούΧ.     20εν   τω  πορευθήναι 
αυτόν   εις  ΣωγΧάμ   προσεχώρησαν  αύτώ  άπο   Μανασσή   Έδνά  και 

Ύωζαβάθ    και  'Ρωδι^λ   και    ΜειχαήΧ    και   ΊωσαβαΙΘ    και  ΈΧιμούθ 
2ΐ  και  Σεμαθεί·    αρχηγοί  χιΧιάδων   εϊσϊν   του   Μανασσή.    21  και  αύτοί 

συνεμάχησαν  τώ  ΑαυεΙδ  επί  τον  γεδδούρ,  οτι  δυνατοί  ισχύος  πάντες· 
23  και  ήσαν   ηγούμενοι  εν   τη   στρατεία  εν  τη   δυνάμει,   22 οτι  ήμεραν 

εξ  ήμερας  ηρχοντο   προς   Ααυε\δ   εϊς  δύναμιν  μεγάΧην  ώς  δύναμις 

23  θεού.  23 Και  ταύτα  τα  ονόματα  τών   αρχόντων  της  στρα- 
τε'ιας,  οι  ε\θόντες   προς   ΑαυεΙδ   εις  Χεβρών  τού   άποστρεψαι  τήν 

24  βασιΧείαν  ΣαούΧ  προς  αυτόν  κατά  τον  λόγοι/  Κυρίου.    24υίοί  Ίουδα 
θυρεωφόροι  και  δορατοφόροι  εξ  χιΧιάδες  και  οκτακόσιοι  δυνατοί  παρα- 

25  τάξεως.    23  τών   υιών   Συμεών   δυνατοί    ισχύος  είς   παράταξιν  επτά 
26  χιΧιάδες   και   εκατόν.     26  τών   υιών   ΑευεΧ  τετρακισχίΧιοι  εξακόσιοι· 
27  27  και  Τωαδαί  ό  ήγούμενος  τώ  Ααρών,  και  μετ  αύτού  τρεϊς  χιΧιάδες 
28  και  επτακόσιοι·  28  και  Σαδώκ  νεος  δυνατός  Ισχύ  ι,  και  της  πατρικής 
29  οικίας  αύτού   άρχοντες   ε'ίκοσι  δύο.     29 και  τών  υιών  Βενιαμε\ν  τών 

άδεΧφών  ΣαούΧ  τρεις  χιΧιάδες·  και  ετι  τό  πΧειστον  αύτών  άπεσκόπει 

18  ενεδνσε  Βα1>]  ενεδυσαι  Β*  ενεδυσεν  Ν  ενεδνναμωσεν  Α  |  Αμασε  Χ  |  ΧΑ 
άρχοντα]  ρΓ  τον  Α  |  πορευον  Δάδ  νιος  Ιεσσαι]  και  ο  Χαος  σον  Α  \  ο  Χαος] 
οιη  ο  Κ  |  οιη  και  4°  Α  (  οπι  σου  3°  ̂  |  προσεταξατο  Ν*  (προσεδεξατο  Χ0·3) 
19  εβοήθησεν  Α  20  ΣωγΧαμ]  Σωκαγ  ϊ$  ΣικεΧαγ  Α  |  Ύωζαβαθ]  ΐωζαβαδ 
Α  |  Ρωδη?λ]  ΙεδιηΧ  Α  |  ΜιχαηΧ  ΒΗΝΑ  |  Ιωσαβαιθ]  Ιωσαβεθ  Ν  Ιω'ςαβεδ  Α  | Ε\ιμ.ονθ]  Ελιονδ  Α  |  Σεμαθει]  Γαλαθι  Α  21  αυτοί]  ούτοι  Α  |  συνεμάχησαν] 
]>γ  ει  ϋ.  \  εν  ι"]  επι  Α  |  στρατιά  |  οιη  εν  τη  δυνάμει  Α  23  στρατιάς  ΝΑ  ( 
επιστρεψαι  Α  24  ΐ'ΐουΝ  |  θυρεοφοροι  Β^'ΝΛ  |  οιη  και  δορατοφόροι  Α  | 
παρατάξεως]  πράξεως  Ν  26  των]  και  Α  |  λενι  Α  |  τετρακισχίΧιοι  ΒΑ  (ι  ι° 
Βΐιρ  Γίΐί;  Α*)]  τετρακιχιλιαι  (κΐο)  Ν  |  εξακόσιοι]  εξακοσιαι  Ν  ρΓ  και  Α  27  Τω- 
αδας]  Τωαδαε  Χ  Ιωαδαε  Α  |  ο  ηγ.]  οιη  ο  Χ  |  τω  Α.]  των  Α.  Α  |  χιλιαδβί]  χίλιοι 
Ν  |  οηι  και  3"  Ν         28  ισχύει  Ν  |  δι>ο]  ρΓ  και  Α         29  των  υιων]  ρτ  εκ  Α 
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Β  την  φνλακην  ο'ίκον  Σαούλ.    30 και  άπο  νιών  "Έφράιμ  είκοσι  χιλιάδες  3° 
και  οκτακόσιοι,  δυνατοί  Ισχύ  ι,  άνδρες  ονομαστοί  κατ  ο'ίκονς  πάτριων 
αντών.    31  και  άπο  τον  ήμίσονς  φνλής  Μανασσή  δεκα  όκτω  χιλιάδες,  31 
και  οι  ώνομάσθησαν  εν  ονόματι  τον  βασιλενσαι  τον  Αανείδ.    32 και  32 
άπο  των  νιων  Ίσσαχάρ  γινώσκοντες  σύνεσιν  εϊς  τονς  καιρούς,  γινώ- 

σ κοντές  τ'ι  ποιήσαι  Ισραήλ,  διακόσιοι,  και  πάντες  αδελφοί  αντών 
μετ  αντών.    33και  άπο  Ζαβονλών  εκπορενόμενοι  είς  παράταξιν  πολε-  33 
μον  εν  πάσιν  σκεύεσιν  πολεμικούς  πεντήκοντα  χιλιάδες,  βοηθήσαι  τώ 

Δαυβίδ  ον  χεροκενως.     34  και  άπο  Νεφθαλεϊ  άρχοντες  χίλιοι,  και  34 
μετ*  αντών  εν  θνρεοϊς  και  δόρασιν  τριάκοντα  επτά  χιλιάδες.    35 και  35 
από  τών  Αανειτών  παρατασσόμενοι  εις  πολεμον  είκοσι  οκτώ  χιλιάδα 

και  οκτακόσιοι.     36 και  άπο  τον  Άσήρ   εκπορενόμενοι  βοηθήσαι  εϊς  36 
πόλεμον  τεσσερακοντα  χιλιάδες.     37  και  εκ  πέραν  τον  Ίορδάνον  άπο  37 

'Ρονβήν  και  Γαδδει  και  άπο  τον  ήμ'ισονς  φνλής  Μανασσή  εν  πάσιν 
σκεύεσιν  πολεμικόΐς  εκατόν  ε'ίκοσι  χιλιάδες,    ̂ πάντες  ούτοι  άνδρες  38 
πολεμισται  παρατασσόμενοι  παράταξιν  εν  ψνχή  ειρηνική,  και  ήλθον 

εις  ~Κ.εβρών  τον  βασιλενσαι  τον  Αανεϊδ  επ\  πάντα    Ισραήλ·  και  ό 
κατάλοιπος  Ισραήλ  ψνχή  μία  τον  βασιλενσαι  τον  Αανείδ.    39 και  39 
ησαν  εκεί  ήμερας  τρεις  εσθίοντες  και  πίνοντες,  οτι  ήτοίμασαν  οι  άδελ- 
φο\  αντών.    40 και  οι  όμορονντες  αντοϊς  εως  Ίσσαχάρ  και  Ζαβονλών  40 
και  Νβφ^αλεί  εφερον  αντοίς  επ\  τών  καμήλων  και  τών  ονων  και 
τών  ήμιόνων  και  επ\  τών  μόσχων  βρώματα,  άλενρα,  παλάθας,  στα- 

φίδας, οίνον  και  ελαιον,  μόσχονς  και  πρόβατα  εϊς  πλήθος,  οτι  ενφρο- 
σύνη  εν  Ισραήλ. 

ΙΚαι  εβονλεύσατο  Αανειδ  μετά  τών  χιλιάρχων  και  τών  εκατόν-  ι 
τάρχων  παντ\  ήγονμενω'  2 και  είπεν  Αανε\δ  πάση  εκκλησία  Ισραήλ  ι 
Ει  βφ'  νμιν  άγαθόν  και  παρά  Κ,νρίον  θεον  ήμών  εύωδώθη,  άποστεί- 
λωμεν  προς  τονς  άδελφονς  νμών  τονς  νπολελειμμενονς  εν  πάση  γή 

ΝΑ       29  φυλακην]  φυλην  Α  30  οιτι  και  ι°  Ν  |  κατ  οίκους]  κατοικουντες  Ν  | 
αντωι>]  +  ι  Β*  (ίιηρίΌβ  Β3?)  31  φυλους  Ν  |  χιλιάδες]  +  χίλιοι  Ν  |  οπι  και  2°  Α 
32  Εισσαχαο  Α  |  π]  οτι  Α  |  ποιήσει  Ν  |  Ισραήλ]  +  €15  τας  αρχας\  αυτών  Α  | 
οιτι  αυτών  ι°  Χ  33  και]  οι  Ν  |  χεροκενως  Α]  χορεκαινως  Β*  (χεροκαι- 
νως  Βαΐ3)  χαιροκαινως  Ν  34  Νεφθαλειμ  Α  35  Αανιτων  ΝΑ  |  οκτώ] 
ρΓ  και  Α  36  τεσσαρακ.  Β5  |  χιλιαδαί  Α  37  Γαδδαι/  Ν  Γαδδι  Α  | 
φυλους  Ν*  (φυλής  Ν0·3)  |  σκεύεσιν  πολεμικοις  εκατόν  δΐιρ  ιαδ  Α*  38  οι  κατά- 

λοιποι Χ*  (οι  κατάλοιπος  ϋ°·Ά)  |  οπι  του  βασιλευσαι  τον  Ααδ  (2°)  Α  39  οιη 
και  πινοντες  Ν  |  ητοιμασαν]  +  αυτοις  Α3ΪΠ1^  40  ομοροουντες  Ν  ομυρουντες 
Α  |  Νεφθαλειμ  Ν  |  οιτι  των  ημιονων  και  επι  Α*  (Ιιςιο  δΐιρ  Γίΐδ  εΙ  ΐη  πΐξ  Α*] 
XIII  2  παση  ΐ°]  ρΓ  τη  Α  \  ημων]  υμων  Α  \  ευοδωθη  ΧΑ  |  υμων]  ημων  ΧΑ  | 
νπολελιμμ.  ΧΑ 
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χιν  3 

ΊσραήΧ,  και  μετ   αυτών  οι  ιερείς  οι  Αευεϊται  εν  πόΧεσιν  κάτασχε-  Β 
3  σεως  αυτών,  και  συναχθήσονται  προς  ημάς,  3  κ. αϊ  μετενεγκωμεν  την 

κιβωτον  του  θεοϋ  ημών  προς  ημάς-  οτι  ουκ  (ζήτησαν  αυτήν  αφ'  ήμε- 
4  ρών  Σαούλ.    4  και  είπεν  πάσα  η  εκκΧησία  του  ποιησαι  ούτως,  οτι 
5  εύθής  6  Χόγος  εν  όφθαΧμοϊς  παντός  του  Χαοϋ.  5 και  εκκΧησίασεν 
Δαυειδ  τον   πάντα  Ισραήλ   από   ορίων  Αιγύπτου   και  εως  εισόδου 

6  'ϋμάθ  του  είσενεγκαι  την  κιβωτον  του  θεού  εκ  πόΧεως  Ίάρίίμ.  6  και 
άνήγαγεν  αυτήν  Δαυειδ*  και  πάς  Ισραήλ  άνεβη  εις  πόλιν  Ααυείδ, 
η  ην  του  Ιούδα,  του  άναγαγεϊν  εκείθεν  την  κιβωτον  του  θεού  Κυρίου 

7  καθήμενου  ε'πι  χερουβείν  ου  επεκΧήθη  όνομα  αυτοί).  7  και  επεθηκαν 
την   κιβωτον  του  θεοϋ  επ\  άμαξαν  καινην  εξ  οίκου  *  Αμειναδάβ'  και 

8  '0£ά  και  οι  αδελφοί  αυτού  ηγον  την  άμαξαν.  8 και  Δαυειδ  και  πάς 
Ισραήλ  παίζοντες  εναντίον  του  θεού  εν  πάση  δυνάμει,  και  εν  -ψ-αλ- 
τωδοϊς  και  εν  κινύραις  και  εν  νάβΧαις,  εν  τυμπάνοις  και  εν  κυμβά- 

9  λου  και  εν  σάΧπιγξιν.  9 και  ή'Χθοσαν  εως  της  άΧωνος·  και  εξετεινεν 
Όζά  την   χείρα  αυτού  του   κατασχεϊν   την   κιβωτον,  και  εξεκΧινεν 

ίο  αυτήν  6  μόσχος.  10 και  εθυμώθη  Κύριος  ε'π\  Όζά,  και  επάταξεν  αυ- 
τόν εκεί  διά  τό  εκτεϊναι  την  χείρα  αυτοί/  επϊ  την  κιβωτον  και  άπί- 

ιι  θανεν  εκεϊ  απέναντι  του  θεου.  11  και  ηθύμησεν  Δαυειδ  οτι  διέκοψεν 
Κύριος  διακοπήν  εν  Όζά,  και  εκάΧεσεν  τον  τόπον  εκείνον  Αιακοπή 

12  Όζά  εως  της  ημέρας  ταύτης.  12  και  εφοβήθη  Δαυειδ  τον  θεόν  εν  τι] 
ημίρα  εκείνη  Χεγων  Πώς  είσοίσω  την  κιβωτον  του  θεου  προς  εμαυ- 

13  τόν ;  13  και  ουκ  άπεστρεψεν  Δαυειδ  την  κιβωτον  προς  εαυτόν  εις 
πόΧιν  Ααυείδ,  και  εξεκΧινεν  αυτήν  εις  οίκον  Άβεδδαρά  του  Τεθθαίον. 

ΐ4  14 και  εκάθισεν  η  κιβωτός  του  θεοϋ  εν  ο'ίκω  Ά/3εδδαρά  τρεϊς  μηνας' 
και  εύΧόγησεν  ό  θεός  Άβεδδαράμ  και  πάντα  τα  αύτοϋ. 

XIV    ι        τΚαι  άπεστειΧεν  Χειράμ  βασιΧεύς  Τύρου  άγγεΧους  προς  Δαυειδ 
και  ξύΧα  κέδρινα  και  οικοδόμους   και  τεκτονας  ξύΧων  του  οίκοδο- 

2  μησαι  αύτω  οίκον.  2 και  εγνω  Δαυειδ  οτι  ητοίμασεν  αυτόν  Κύριος 
επί  ΊσραηΧ,  οτι  ηύξήθη  εις  ϋψος  η   βασιΧεία  αύτοϋ   διά  τόν  Χαόν 

3  αυτού  ΊσραηΧ.  3 Και  εΧαβεν  Δαυειδ  ετι  γυναίκας  εν  Ιερουσαλήμ· 

2  λευιται  ΚΑ  |  πολεσι  Α  |  ημαί]  υμα$  Κ  3  εξεζητησαν  Α3?  5  εξεκ-  ΚΑ 
κλησιασεν  Α  |  ογπ  εισόδου  Α  6  χερουβιν  Κ  7  Αμιι/αδαβ  ΚΑ  |  ημαξαν  (2°) 
Λ  8  οιη  και  ι°  Κ  |  έναντι  Κ  |  οιη  εν  3°  Κ  |  εν  5°]  ρΓ  και  Α  9  αλωι/ο$] 
+  Χειλω'|  Α  |  οιη  την  χείρα  αντου  Κ  |  και  3°]  οτι  Βα,)  (δίφβΓδΟΓ  ΚΑ)  10  εθυ- 
μωθη]  +  οργη  Κ  |  Κύριος]  +  οργή  Α  11  ρΐ  ΓβίΓΣΙΟίάνίΐ  Ιΐδ^υο  α(1  XVI  21  Α>> 
12  προς  εμαντον  την  κιβωτον  του  θϋ  Α  13  οιη  την  κιβωτον  Κ  |  προς 
εαυτόν]  ρτ  το  Κ  |  ποΧιν]  ρΓ  την  Α  \  Υεθθαιον]  Χετταιου  Α  14  μήνας] 
ημέρας  Α  |  Αβεδδαραμ]  Αβεδδαραν  Κ  τον  Αβεδδαρα  Α  XIV  1  Χιραμ  Κ  | 
οηη  και  3°  Κ*  (δυρ6Γ50Γ  Κ0  ,1)  |  οικοδόμους]  +  τοίχων  Α  2  ητοιμακεν  Κ 
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Β  και  ετεχθησαν  Δαυείδ  ετι  υίο\  και  θυγατέρες.    4  και  ταΐιτα  τα.  όνό-  4 
ματα  αυτών  των  τεχθεντων  οι  ήσαν  αύτώ  εν  Ιερουσαλήμ·  Σαμάα, 
Ίσοβοάμ,  Ναθάν,   Σαλωμών  5  και  Βαάρ  και  Έκτάε  και  Έλειφάλε#  5 
6  και  Νάγε#  και  Νάφαθ  και  Ίανουού  7  και  Έλεισα/χάε  και  Βαλεγδαε ^ 
και  'Έμφάλετ.  8  Και  ήκουσαν  αλλόφυλοι  οτι  εχρ'ισθη  Δαυειδ  8 
βασιλεύς  επ\  πάντα  Ισραήλ,  και  άνεβησαν   πάντες  οι  αλλόφυλοι 
ζητησαι  τον  Δαυειδ·  και  ήκουσεν  Δαυειδ,  και  έξήλθεν  είς  άπάντησιν 
αύτοΐς.    9  και  αλλόφυλοι  ήλθον  και  συνεπεσον  εν  ττ]   κοιλάδι  των  9 
γιγάντων.     10 και  ήρωτησεν  Δαυείδ  δια  του  #εου  λίγων   Ει  άναβώ  ίο 
€7τι  τούί  αλλοφύλους   και  δώσεις  αυτούς  είς  τάς  χείρας  μου ;  και 
εΐπεν  αύτώ  Κύριος  Άνάβηθι,  και  δώσω  αυτούς  εϊς  τάς  χείρας  σου. 

11  και  άνεβη  εις  Φααλφαθισείμ,  και  επάταξεν   αυτούς  εκει   Δαυειδ·  ιι 
και  είπεν   Δαυειδ   Αιεκοψεν   τούς  εχθρούς  μου  εν   χειρί  μου  ως 
διακοπήν  ΰδατος'  δια  τούτο  εκάλεσεν  το  όνομα  του  τόπου  εκείνου 
Αιακοπή  Φαρισίν.     12 και  ενκατελιπον  τούς  θεούς  αύτών,  και  εΐπεν  ΐ2 
Δαυειδ  κατακαΰσαι  εν  πυρ'ι.     13 και  προσεθεντο  ετι  αλλόφυλοι  και  13 
συνέπεσαν  ετι  εν  τη  κοιλάδι  των  "γιγάντων .    ϊ4και  ήρωτησεν  Δαυειδ  14 
ετι  εν  θεώ,  και  είπεν  αύτώ  ό  θεός  Ού  πορεύση  οπίσω  αύτών  άπο- 

στρεφου  άπ'  αυτών,  και  πάρεση  αύτοΐς  πλησίον  των  απίων.     15  και  15 
εσται  εν  τώ  άκούσαί  σε  την  φωνήν  του  συνσεισμού  αύτών  άκρων 
τών   απίων,  τότε  εξελεύση  είς  τον   πόλεμον,  οτι  εξήλθεν   ό  θεός 

έμπροσθεν  σου  του  πατάξαι  την  παρεμβολήν  τών  αλλοφύλων.     ι6καί  ι6 
εποίησεν  καθώς  ενετειλατο  αύτώ  ό  θεός,  και  επάταξεν  την  παρεμ- 

βολήν  τών  αλλοφύλων   από  Υαβαών   εως  Τάζαρα.     17  και  εγενετο  τη 

ΧΑ       3  ετέθησαν  Ν*  {ετεχθ.         \  Αανειδ  2°]  αντω  Α  4  οπι  οι  Ν*  (ηαβ 
^ο.3  πΐ£)  |  2αμαια  Ν  Σαμμαον  Α  |  Ισοβοαμ]  και  Σωβαβ  Α  [  Σαλωμων]  ρν  και  Α 
5  Βααρ]  ϊεβααρ  Α  |  Εκταε]  Ελισαυ  Α  |  Ελει0αλετ  Ν  Ελιφαλετ  Α  6  Ναγετ 
Ν  |  Να0ατ  Κ  Ήαφαγ  Α  \  Ιανονον]  Ιαφιε  Α  7  Ελισαμα  Α  |  Βαλεγδαε] 
Βαλλιαδα  Α  |  Έμφαλετ]  Ένφαλετ  Ν  Ελι0αλετ  Α  8  ηκονσεν  Δ.  και 
εξηλθεν]  εξηλθεν  Ααδ  ω?  ηκονσεν  Α  \  υπαντησιν  Α  9  συνέπεσαν  ΧΑ  | 
οιώ  εν  Χ  |  γιγάντων]  των  δΐιρ  ΓΟ,δ  ΑΆ  10  και  (ι0)... χείρα*  σου  δαρ  γο.5 
Αα  |  ήρωτησεν]  επηρωτησεν  ΑΆ  |  ει  ανάβω]  η  αναβητω  Χ  |  οπι  Κνριο$  Α 
11  Φααλφαθισείμ]  Φαλααδ'φαθεισει  Ν  Βααλ'0αρασ·εΐί'  Α  |  διεκοψεν]  διακοψον 
Ν*  +  ̂$  Α  |  διακοπή]  διακοπή  Χ  |  Φαρισιν]  Φαριειν  Ν  Φαρασειν  Α  12  εγκατε- 
λιπον  Β13  εγκατελειπεν  Α  +  εκει  Α  \  κατακαΰσαι]  +  αυτούς  Α  13  προσε- 
θετο  Χ  |  αλλο0υλου  Χ  |  ετι  2°]  εκει  Α  14  Ααυειδ]  +  και  ειπεν  Ν* 
(οπι  Χ0  3)  |  ετι]  οτι  Α  \  και  ειπεν  αυτω]  αυτω'  και  ειπεν  Ν*  και  αντω  ειπεν 
#€.3.  |  πορενθη  Χ  |  αίτιων  Β*  (απιων  ΒεΑ)  15  συσσεισμον  Β&ϊ>  |  αυτών 
άκρων]  των  άκρων  Χ  του  άκρου  Α  \  αίτιων  Β*  (απιων  Βε)  |  σον]  μου  Χ 
16  αντω]  μοι  Χ  |  απο]  π  δπρεΓδα·  Β?  |  Υαβώ\  Χ  |  Υα'ςαρα  (α  2°  δΐιρβΓδΟΓ  Β?)] Γα^αραν  Χ  Ταξηρα  Α 
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όνομα  Ααυεϊδ  εν  πάστ)  ττ)  γη,  και  Κύριος  εδωκεν  τον  φόβον  αύτού  Β 
επι  πάντα  τα  εθνη. 

ι        ϊΚαι  εποίησαν  αύτώ  οικίας  εν  πόΧει  Ααυεϊδ,  και  ήτοίμασεν  τον 
2  τόπον  τη  κιβωτώ  του  θεού  και  εποίησεν  αυτί]  σκηνήν.     2τότε  είπεν 
Ααυεϊδ  Ουκ  εστίν  άραι  την  κιβωτόν  του  θεού  αλλ'  ή  τούς  Αευείτας, 

3  οτι  αυτούς  εξεΧεξατο  Κύριος  κα\  Χειτουργείν  αύτώ  εως  αϊωνος.     3 και 
εξεκκΧησίασεν  Ααυεϊδ  τον  πάντα  Ισραήλ  εις  Ιερουσαλήμ  του  άνε- 

4  νεγκαι  την  κιβωτόν  Κυρίου  εις  τον  τόπον  ον  ήτοίμασεν  αύτη.     4  και 

5  συνήγαγεν  Ααυεϊδ  τούς  υιούς  ' Ααρών  τούς  Αευείτας.    5 των  υιών  Καάθ, 
6  ΟύριήΧ  ό  άρχων   και  οι  άδεΧφοι    αυτού   εκατόν   δέκα·  6  των  υιών 
Μερραρεί,  Άσαι  ό  άρχων   και  οι  άδεΧφοΙ  αυτού  διακόσιοι  πεντή- 

7  κοίτα·  7τών  υιών   Τηρσάμ,    ΙωήΧ  ό  άρχων  και  ο'ι  άδεΧφοΙ  αυτού 
8  εκατόν  πεντήκοντα·  8τών  υιών  ΈΧεισαφάτ,  Σαμαίας  ό  άρχων  και  οι 
9  άδεΧφοΙ  αυτού  διακόσιοι·  9τών  υιών  Χεβρών,  'Ένήρ  ό  άρχων  και  οι 
ίο  αδελφοί  αυτών  όγδοήκοντα·  ιοτών  υιών  ΌζειήΧ,  Άμειναδάβ  ό  άρχων 
υ  και  οι  άδεΧφοΙ  αύτού  εκατόν  δεκα  δύο.  11  Και  ε'κάΧεσεν  Ααυεϊδ 

τον  Σαδώκ  και  Άβιαθάρ  τούς  ιερείς  και  τούς  Αευείτας,  τον  Άριήλ, 

ιζ  Άσαιά,  ΊωήΧ,  Σαμ,αίαν,  Ένήλ,  *  Αμειναδάβ,  12  και  είπεν  αύτοϊς  Ύμεις 
άρχοντες   πατριών  τών   Αευειτών  άγνίσθητε  ύμεϊς   και  οι  άδεΧφοϊ 
ύμών,  και  άνοίσετε  την  κιβωτόν  τού  θεού  ΊσραήΧ  ου  ήτοίμασα  αύτη. 

13  13 ότι  ούκ  εν  τω  πρότερον  ύμάς  είναι  διεκοψεν  ό  θεός  ήμών  εν  ήμίν, 
ΐ4  οτι  ούκ  εζητήσαμεν  εν  κρίματι.  14 και  ήγνίσθησαν  οι  ιερείς  και  οι 
ΐ5  Αευείται  τού  άνενεγκαι  την  κιβωτόν  θεού  ΊσραήΧ.     15 και  εΧαβον  οι 

υίοι  τών  Αευειτών  την  κιβωτόν  τού  θεού,  ως  ενετείΧατο  Μωυσής  εν 

ι6  λόγω  θεού   κατά  τήν   γραφήν,   εν   άναφορεύσιν   επ>  αυτούς·   16  και 
είπεν  Ααυεϊδ  τοις  άρχουσιν  τών  Αευειτών   Στήσατε  τούς  άδεΧφούς 

17  όνομα]  ρτ  το  Α  XV  1  τη  κιβωτω  ΒΧ°·3]  την  κιβωτόν  Χ*  τη*  κιβωτόν  Α  ΧΑ 
2  αλλ  η]  αλλα  Χ  |  Αενιτα*  ΝΑ  |  αυτο$  Α*  (αυτού*  Α1)  |  και]  ρΓ  αιρεϊ\  την 
κιβωτόν  κν  Α  3  εξεκκλησιασεν  (εξεκλ.  Β)]  αννηγαγε]  Α  3 — 7  Δάδ  τον 
■πάντα  Ιήλ,.Αωηλ  ο  άρχων  δυρ  Γ3.5  Α3  3  ανενεγκειν  Α3-  |  Κυρίου]  ρΓ  τον  Χ 
τον  θϋ  Α3-  \  οτη  βυ  τον  τόπον  Χ*  (Ηαβ  Χα·3  ™%)  4  Ααρών]  +  και  ΝΑ4  |  Αευειτας 
ΒΧ]  Αενιτας  Α3  6  <5βκα]  βικοσι  Α3  6  Μεραρει  Χ  Μεραρι  ΑΛ  |  ΑσαιαΓ  Α3  | 
πεντ.]  ρΓ  και  Α  7  Τηρσων  Α3  |  πεντήκοντα]  και  τριάκοντα  Α  8  Ελισα- 
φαν  Α  |  Σαμαιαϊ]  Σαμεα*  Χ  Σεμαια  Α  9  Ενηρ]  Ενηλ  Χ  Ελιηλ  Α  |  αυ- 
των]  αντον  Α  10  ΟζιηΧ  Α  |  Αμιναδαβ  ΧΑ  |  δέκα  δυο]  δώδεκα  Χ 
11  Λεΐ'ΐτα*  ΧΑ  |  Αριηλ]  Ονριηλ  Α  |  Ασαιαν  Α  |  Ιωηλ]  ρΓ  και  Λ  |  Σαμαιαν] 
Σαμαι  Χ  Σεμειαν  Α  |  Ένηλ  (Ε/λ.  Μαϊ)]  Ανελημ  Χ  και  Ελίηλ  Α  |  Αμιναδαβ  ΧΑ 
ρΓ  και  Α  12  Αενιτ.  ΧΑ  (ίΐοηι  145  *5»  χ7'  22>        I  ο-νοισεται  Α  |  ητοιμασας 
Χ  |  αυτή]  αυτ^Ι  Λ  13  υμα%]  αϊ  δϋρ  Γίΐδ  Α3?  |  ημων]  νμων  Χ  14  αρχιερείς 
Χ*  (ιερει*  Χ'-  '1)  |  ανενεγκεν  Α*  αι>ενε7κίι,'  Α1*  I  0*οι/)  ρ·"  του  Χ  ρΓ  του  κυ  Α 
15  Νωσης  Χ  |  €7Γ  αυτουϊ]  €0  ε|αυτου$  Α  16  αρχουσι  Χ  |  Αενιτων  Α 
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Β  αυτών  τους  ψαλτωδούς  εν  όργάνοις,  νάβλαις,  κινύραις  κα\  κυμβά- 
λοις,  του  φωνήσαι  εις  υψος  εν  φωνή  ευφροσύνης.     17  και  Έστησαν  τη 
οι   Λευειται  τον  Αίμάν   νίον  Ίωήλ·  εκ   τών  αδελφών  αυτού  Άσάφ 
νιος  Βαραχιά,  και  εκ  τών  υιών  Μερραρει  αδελφών  αυτού  Αίθάν  νιος 

Κεισαίον.     18  και  μετ   αυτών  αδελφοί  αυτών  οί  δεύτεροι,   Ζαχαρίας  ιδ 
και  Ό^ειήλ  και  Σεμειραμώθ  και  Ίειήλ  και  Έλιωτρλ  και  Έλια/3ά  και 

Βαναιά  και  Μαασσαιά  και  ̂ Ιματταθιά  και  Έλειφει/ά  και  Μακελλειά  και 
Άβαεδορ  και  Ίεευρλ  και  Ό^ει'αί,  οί  πυλωροί.     19  και  οί  ψαλτωδοί·  19 
Αίραν,    Άσάφ    και   Αίθάν   εν    κυμβάλοις  χαλκοΐς   του  άκουσθηναι 

ποιήσαι·  20  Ζαχαρίας  και  Όζειήλ,  Σεμειραμώθ,  Έίθήλ,  Ώνεί,  Έλιά/3,  2ο 
Μασσαίαί,   Βαι/αια$·  ε'ι/   νάβλαις  επ\  άλαιμώθ'  21  και  Μεττα#ι'αί  και  2ΐ 
Ένφαναίας,  Μακενιά  και  Άβδεδόρ  και  Ίειτ^λ  και  Ό^εία?  ε'ι/  κινύ- 
ραις  άμασενε\θ  του  ίσχύσαΐ'  22  και  Κωνενιά  άρχων  τών  Αευειτών  άρχων  22 
τών  ωδών,  οτι  συνετός  ην.    23 και  Βαραχια.  και  Ήλκαι>ά  πυλωροί  της  23 
κιβωτού.    24 και  Σομνιά  και  Ίωσαφάτ  και  Ναθαναήλ  και  Άρασαί  και  24 
Ζαχαρία  και  Βαι/αί  και  Έλιε'£ερ  οί  ιερείς,  σαλπίζοντες  ταΐς  σάλπιγξιν 
έμπροσθεν  της  κιβωτού  του  θεού.     και  Άβδεδόρ  και  Ίειά,  πυλωροί 

τ^ί  κιβωτού  τού  θεού.  25 Και  ην  Δαυείδ  και  πρεσβύτεροι  Ισραήλ  25 
και  οί  χιλίαρχοι  οί  πορευόμενοι  τού  άναγαγεΊν  τήν  κιβωτον  της  δια- 

θήκης εξ  ο'ίκου  Άβδοδόρ  εν  ευφροσύνη.    26 και  εγενετο  εν  τω  κατι-  26 
σχύσαι  τον  θεον  τους  Αευείτας  αίροντας  τήν  κιβωτον  της  διαθήκης 

Κυρίου,  και  εθνσαν  αν*  επτά  μόσχους  και  αϊ/  επτά  κριούς.     27  και  ιη 
Δαυείδ  περιεζωσμενος  εν   στολή  βυσσινή,  και  πάντες  οί  Λευείται 

α'ίροντες  τήν  κιβωτον  διαθήκης  Κυρίου  και  οί  ψαλτωδοί,  Ίεχονίας  ό 

ΝΑ       16  οργανοις]  +  ωδών  Α  |  κιννραις]  ρν  και  Α  \  ευφροσύνης  εν  φωνη  Ν 
17  Βαραχεια  Ν  |  Μεοαοει  Ν  Μεραρι  Α  I  Αιθαμ  Ν  |  Κισαιου  Α  18  αδελ- 

φοί] ρΓ  οι  Α  |  Οζειηλ]  Ιηουλ  Α  \  Σιμιραμωθ  Α  \  Ελιωτ?λ]  Ιωηλ  Ν  Ανι\  Α 
Ελιβα  Ν*  (Ελιαζα  Ν1)  Ελια/3  Α  |  Μαασαια  Ν  Αμασια  Ανιά  \  Ιματταθια] 
Ματταθια  Ν  Ματταθιας  Α  \  Ελιφενα]  Ελιφαλα  Α  |  Μακελλεια]  Μαρκέλλα  Ν 
Μακέτα  Α  |  Αβδεδωμ  Ν  Αβδεδομ  Α  \  Ιειηλ  ΝΑ  |  Ο^ιαί  Α  19  Ασαβ  Ν  | 
ποίησαι]  ρΓ  και  Ν*  (οΐϊΐ  Νςα)  20  Ο^Ίτ^λ  Α  |  Σεμ.  Ει#.  Ωνει]  Σαμειραμωθειθ 
ϊίλωνει'  Ν  Σεμιραμωθ'  Ιθιηλ'  και  Αν  αν  ι'  Α  |  Ελια/3]  ρι-  και  Α  |  Μασαιας  Ν  και 
Μαα\σιας  Α  |  Βαναιας]  ρΓ  και  Α  |  αλεμωθ  Ν  αλημωθ  Α  21  Ματτα#ια$  Α  | 
Ένφαναιας]  Ενφανιας  Ν  Ελι0α|λαια?  Α  |  Μακενια]  και  Μακενιας  Α  |  Ιει^λ] 
Ι0ι?;λ  Ανιά  |  ΟξΊας  Α  |  ισχυσαι]  ενισχνσαι  Α  22  Χωνενια  Α  23  πυλωροί] 
ρΓ  και  Ν  24  Σομνια]  Σοβνβια  Ν  Σωββνια  Α  \  Αμασε  Ν  |  Ζαχαρίας  Α  |  Αβδοδομ 
Ν  |  Ιεια  ΒΝ1]  Εια  Ν*  Ιεαια  Α  |  της  κιβωτού  (2°)]  τη  κιβωτω  Ν  25  -πρεσβύ- 

τεροι] ρτ  οι  ΝΑ  |  οιη  Ισραήλ  Ν*  (δΐιρενδΟΓ  Ν0·3)  |  οι  ττορευομ.]  οηι  οι  Α  | 
διαθήκης]  +  κυ  Α  \  Αβδεδομ  Α  26  οιη  αν  ι°  ΝΑ  |  οιώ  αν  2°  Ν*  (δπρβίδΟΓ 
Ν1)  Α  27  περιεξωσμενος]  περιζωσαμενος  Ν  |  ογω  εν  Ν  (δΐιρβΓδΟΓ  Ν1)  Α  | 
ΑείΊται  Α  |  διαθήκης]  ρτ  της  Ν  |  ΙεχοΐΊα$]  Ει|εχοΐΊα5  Ν  και  Χενενιας  Α 
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άρχων  τών   ωδών   των  άδόντων   καϊ  επϊ  Δαυειδ  στολή    βυσσινή.  Β 

28  28 και  πάς  Ισραήλ  ανάγοντας  την  κιβωτόν  διαθήκης  Κυρίου  €ν  ση- 
μασία  καϊ  εν   φωνϊ)   σωφέρ   και  εν   σάλπιγζιν   και  ίν  κυμβάλοις, 

29  άναφωνούντες  νάβλαις  και  ε'ν  κινύραις.  29 και  έγένετο  κιβωτός  δια- 
θήκης Κυρίου  και  ήλθεν  εως  πόλεως  Ααυείδ'  και  Μελχόλ  θυγάτηρ 

Σαούλ  παρεκυψεν  δια  τήδ·  θυρίδος,  και  είδεν  τον  βασιλέα  Ααυεϊδ 
όρχούμενον  και  παίζοντα,  και  εξουδένωσεν  αυτόν  εν  τη  ψυχή  αυτής. 

ι  *και  εϊσήνεγκαν  την  κιβωτόν  του  θεοί),  και  άπηρείσαντο  αυτήν  εν 
μέσω  της  σκηνής  ης  επηξεν  αύτη   Ααυεϊδ,  και   προσήνεγκαν  όλο- 
ν καυτώματα    και    σωτηρίου   εναντίον   του   θεού.     2  και  συνετέλεσαν 
Ααυεϊδ  αναφερών  ολοκαυτώματα  και  σωτηρίου,  και  ευλόγησεν  τον 

3  λαόν  εν  ονόματι  Κυρίου.  3 και  διεμερισεν  παντϊ  άνδρϊ  Ισραήλ,  από 
ανδρός   καϊ   εως   γυναικός,   τω   άνδρϊ   αρτον    ενα   άρτοκοπικόν  και 

4  άμορείτην.  4  Και  εταζεν  κατά  πρόσωπον  της  κιβωτού  διαθήκης 
Κυρίου  εκ  τών  Αευειτών  λειτουργούντας,  άναφωνοΰντας,  και  έξομολο- 

5  γεισθαι  και  αίνεϊν  Κυριον  τον  θεόν  Ισραήλ-  5Άσάφ  ό  ηγούμενος,  και 

δευτερεύων  αυτώ  Ζαχαρίας,  Έίειήλ,  "Σαμαρειμώθ,  Έίειήλ,  Ματταθίας, 
Έλιά/3  και  Βαναίας  και  Άβδοδόμ,  και  Είειήλ  εν  όργάνοις,  νάβλαις, 

6  κινύραις,  και  Άσάφ  εν  κυμβάλοις  άναφωνών,  6  και  Βαναίας  και 
Όζειήλ  οί  ιερείς  εν  ταις  σάλπιγξιν  δια  παντός  εναντίον  της  κιβωτού 

η  της  διαθήκης  του  θεού  7 εν  τή  ήμερα  εκείνη.  Ύότε  εταζεν  Ααυεϊδ 
εν  άρχη  τού  αϊνείν  τον  κυριον  εν  χειρϊ  Άσάφ  και  τών  αδελφών 
αυτού. 

'Ωδη. 

8  8Έ£οαολογείσ#ε,  επικαλεισθε  αυτόν  εν  ονόματι  αυτού, 
γνωρίσατε  εν  λαοίς  τα  επιτηδεύματα  αυτού. 

9  9ασατε  αυτώ  και  υμνήσατε  αυτώ, 
διηγήσασθε  πάσιν  τα  θαυμάσια  αυτού  ά  εποίησεν  Κύριος. 

28  αναγαοντες  Ν*  (αναγοντ.  Ν1)  |  σωφειρ  Ν  |  κινυραις]  κιννυρα  5υρ6Γ50Γ  ΑΗ  ΝΑ 
29  διαθήκης]  ρΓ  της  Α  |  ηλθεν]  καθέν  ΑΜ<:?νίά  |  Μελχορλ  Χ  |  θνγατηρ]  ρτ  η 
Α  |  ιδεν  Α  XVI  1  εισενεγκαν  Ν*  (εισην.  Ν0·3)  |  απηρισαντο  ΧΑ  |  θεον) 
κϋ  Α  3  οπι  ανδρι  ι°  Ν  |  αρτοκοπιακον  Α  |  αμοριτην  ΝΑ  4  λιτουρ· 
γονντων  Ν*  (λιτονργονντας  Ν0·4)  |  Κυριον  τον  θεον]  κν  θν  Ν  τον  κν  0ν  Α 
5  δευτερεύων]  δεντε\ρων  Ν  δεύτερος  ων  Α  |  Ειειηλ  ΐ°]  Ιειηλ  Β?νκ1  Ν  ο  Ιει^λ  Α  | 
Σαμαριμωθ  Ν  Σεμιραμωθ  Α  |  Ειειηλ  2°]  Ια^ιηλ  Α  |  Βενια*  Ν*  (Βαν.  Νε·α)  | 
Αβδεδομ  Α  |  Ειειηλ  3°]  Ιβ'^λ  Α  |  ναβλαις]  εν  ναβλες  Α  |  κιννραις]  ρΓ  και  Α  | 
Ασσαφ  Ν  6  ΟΗ1  και  Ο^ει^λ  Ν*  (ηαϋ  Ν^"^)  κ.  Ο^λ  Α  |  οι  ιερευ] 
ρΓ  και  Ν  |  έναντι  Ν  |  θεου]  κν  Ν  7  κυριον]  #ν  Ν  |  αυτόν]  αυτών  Ν  |  οπι 
ωδη  Ν  8  εξομολογεισθαι  ΝΑ  |  επικαλεισθαι  ΝΑ  9  αι/τω  2°]  αυτόν 
Ν  |  διηγησασθαι  Α  |  πασιν]  ρτ  εν  Ν 
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αινείτε  εν  ονόματι  αγιω  αυτόν,  ίο 
ενφρανθησεται  καρδία  ζητούσα  την  ενδοκίαν  αντον. 

11  ζητήσατε  και  Ισχύσατε,  1 1 
ζητήσατε  το  πρόσωπον  αντον  δια.  παντός. 

12 μνημονεύετε  τα.  θαυμάσια  αντον  α  επο'ιησεν,  ΐ2 
τέρατα  και  κρίματα  τον  στόματος  αντον. 

^σπέρμα  ΊσραήΧ  παίδες  αντον,  ι3 
νίο\  Ίακώ/3  εκΧεκτοΙ  αντον. 

14Κνριος  6  θεός  ημών,  14 
εν  πάση  τη  γη  τα  κρίματα  αντον. 

15 μνημονεύομεν  εις  αιώνα  διαθήκης  αντον,  15 
λόγοι/  αντον  ον  ενετείλατο  εις  χιΧίας  -γενεάς, 

16 ον  διεθετο  τω  Αβραάμ,  ι6 
και  τον  ορκον  αντον  τώ  Ισαάκ. 

1?εστησεν  αντον  τω  Ίακώ/3  εϊς  πρόσταγμα,  ΐ7 
τω  ΊσραηΧ  διαθηκην  αιώνιον, 

ι8Χεγων  Σοι  δώσω  την  γην  Χανάαν  ιδ 
σχο'ινισμα  κΧηρονομίας  νμών. 

19εν  τω  γενέσθαι  αντονς  όΧιγοστονς  αριθμώ  19 
ώς  εσμικρύνθησαν  και  παρωκησαν  εν  αντη. 

20  και  επορεύθησαν  από  εθνονς  εϊς  έθνος  2ο 
και  από  βασιΧείας  εις  Χαόν  έτερον. 

21  ουκ  άφηκεν  άνδρα  τον  δνναστενσαι  αυτούς,  ?ι 
και  ήΧεγξεν  περί  αυτών  βασιΧεΐς 

22Μη  αψησθε  τών  χριστών  μου-  22 
εν  τοΙς  π ροφηταις  μου  μη  πονηρεύεσθε. 

23ασατε  τώ  κνρ'ιω  πάσα  η  γη,  23 
άναγγειΧατε  ε$~  ημέρας  εϊς  ημεραν  σωτηρίαν  αντον. 

25οτι  μέγας  Κύριος  και  αίνετός  σφόδρα,  25 
φοβερός  εστίν  επ\  πάντας  τονς  θεούς. 

266τι  πάντες  οι  θεοι  τών  εθνών  είδωλα,  ιβ 

και  6  θεός  ημών  ονρανόν  επο'ιησεν. 
27 δόξα  και  έπαινος  κατά  πρόσωπον  αντον,  27 

ισχύς  και  καύχημα  εν  τόπω  αντον. 

10  οιη  αινείτε  Χ*  (δίφβΓΒΟΓ  Χε·3)  12  μνημονεύεται  Χ  μνημονεύσατε  Α 
14  Κύριος]  ρΓ  αντο$  Α  15  μνημονενομεν]  μνημονενων  Α  16  Ισακ  Χ 
18  νμων]  ημων  Χ  19  γενέσθαι]  λεγεσθαι  Α  |  ω$]  εωϊ  Α  21  περί] 
υττερ  Α  |  βασιλις  Χ  22  εν]  οιη  Χ  ρΓ  και  Α  23  ημεραν]  ημέρας  Χ  | 
σωτηρίαν]  το  σωτηριον  ΧΑ       27  τοπω]  ρΓ  τω  Α 
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28  28δότ£  τώ  κνρίω  πατρϊ  τών  εθνών,  Β 
δότε  τώ  κνρίω  δόξαν  και  Ισχνν, 

29  29λά/3βτ6  δώρα  και  ενεγκατε  κατά  πρόσωπον  αυτόν, 
καΐ  προσκννήσατε  Κνρίω  (ν  ανλαϊς  άγίαις  αντού. 

3ο       3°φοβηθήτω  απ 6  πρόσωπον  αντού  πάσα  ή  γη, 
κατορθωθητω  ή  γη  κα\  μή  σαλενθήτω. 

3ΐ       31  εύφρανθήτω  6  ουρανός  κα\  άγάλλιάσθω  η  γη, 
και  είπάτωσαν  εν  τοις  εθνεσιν  Κύριος  βασιλεύων. 

32  32 βοββήσει  η  θάλασσα  συν  τώ  πληρώματί' 
ξύλον  αγρού  και  πάντα  τα  *ν  αντώ. 

33  33τότε  εύφρανθήσεται  τά  ξύλα  τον  δρυμού  άπύ  πρόσωπον  Κυρίου, 
οτι  ήλθεν  κρϊναι  την  γην. 

34  ̂ εζομολογεισθε  τω  κνρίω,  οτι  αγαθόν, 
οτι  €ΐ$·  τον  αιώνα  το  έλεος  αντον. 

35  35  και  είπατε  "Έσωσεν  ημάς  ό  θεός  της  σωτηρίας  ημών 
και  εζελού  ημάς  εκ  τών  εθνών, 

τον  αίνεϊν  το  όνομα  το  άγιον  σον 
και  κανχάσθαι  εν  ταχς  αϊνεσεσίν  σον. 

36  3<5 ευλογημένος  Κύριος  6  θεάς  1  Ισραήλ  από  τον  αιώνος. 
και  ε  ρε  ι  πάς  6  λαός  Αμήν. 

Και  τ\νεσαν  τω  κνρίω. 
37  37  Και  κατελιπον  ε  κει  έναντι  της  κιβωτού  διαθήκης  Κνρίον  τον 
Άσάφ  και  τους  αδελφούς  αυτού  τού  λειτονργεΐν  εναντίον  της  κιβω- 

38  τού  διά  παντός  το  της  ημέρας  εις  ήμεραν.  38 και  Άβδοδόμ  και  οι 
αδελφοί  αντού  έξήκοντα  και  οκτώ·  και  Άβδοδόμ  ν'ώς  Ίδειθών  και 

39  Όσσά  εΐϊ  πυλωρούς·  39 και  τον  Σαδώκ  τον  ιερέα  και  τονς  αδελφούς 
αντού  τονς  Ιερείς  εναντίον  της  σκηνής  Κνρίον  εν  Βαμά  ττ}  εν  Ταβαών, 

4ο  40τοΰ  άναφερειν  όλοκαντώματα  τω  κνρίω  επ\  τού  θνσιαστηρίον  τών 
ολοκαυτωμάτων  διά  παντός  το  πρωί  και  τό  εσπέρας,  και  κατά 

πάντα  τά   γεγραμμενα   εν   νόμω  Κνρίον   οσα  ενετειλατο  εφ*  νίοΐς 
4ΐ  Ισραήλ  εν  χειρι  Μωυσή  του  θεράποντος  τού  θεού.    41  και  μετ  αντού 

28  πατρι]  αι  πατριαι  Α  |  ισχνν]  +  δοτε  τω  κω  δοξαν  ονόματος  αντον]  Α  ΧΑ 
29  πρόσωπον]  ρΓ  το  Κ  |  Κνριω]  ρΓ  τω  Α  30  κατορθωθητω]  ρΓ  και  Χ* 
(οιτι  Χ?)  31  ο  1>ί3  80Γ  Χ*  (ογπ  ι°  Κ0·*)  |  βασιλεύων]  εβασιλενσεν  Α 
32  βοββησει]  βομβησει  ΒΛΧ  {βομβησι)  βοήσει  Α  |  η  θάλασσα]  οχη  -η  Α  \  ξυλον] 
])Γ  και  ΧΑ  34  εξομολογεισθαι  ΧΑ  35  εσωσεν]  σωσον  Α  |  της  σωτή- 

ριας ΒΧ0·*"^]  ο  σωτηρ  Χ*  36  αιώνος]  +  και  εως  του  αιώνος  Α        37  κατε- 
λιπον] κατελειττεν  Α  |  εναντίον  Α  38  Ιδεθων  Χ  Ιδιθονμ  Α  I  Οσσα]  Οσα 

Χ  ίίσηε  Α  39  της  σκηνής]  οτη  της  Χ  40  ενετειλατο  ΒΧε·α  "«  Α] 
εγενετο  Χ*  ]  υιου]  νιους  Α  41  αυτού  ι°]  αυτών  Χ 

37 
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Β  Αΐμάν  και  Ίδειθών  και  οί  Χοιποι  Ικλ€γεντέ5  επ'  ονόματος  του  αϊνειν 
τον  κνριον,    Οτι  εις  τον  αιώνα  το  εΧεος  αυτόν·  42  και  μετ    αυτών  42 
σάλπιγγας  και  κύμβαΧα  τον  άναφωνείν  και  όργανα  τών  ωδών  τον 
θεοί)·  νιο\  Ίδειθών   εις  την   πνΧην.    43  και  επορεύθη  άπας  6  Χαος  43 
έκαστος  εις  τον  οίκον  αντον,  καϊ  επεστρεψεν  Αανειδ  τον  ενΧογησαι 
τον  οίκον  αυτού. 

τΚαϊ  εγενετο  ώς  κατωκησεν  ΑανεΧδ  εν  οίκω  αντον,  και  ειπεν  Αανεϊδ  ι  XVII 
προς  Ναθάν  τον  προφήτην  Ιδού  εγώ  κατοικώ  εν  οίκω  κεδρίνω,  καϊ 

ή  κιβωτός  διαθήκης  Κυρίου  νποκάτω  δερρεων.    2 καϊ  ειπεν  Ναθάν  τ. 
προς  Αανεϊδ  ΐίαν  το  εν  ψνχη  σον  ποίει,  οτι  θεος  μετά  σον.  3  Και  3 
εγενετο  εν  τη  ννκτϊ  εκείνη  και  εγενετο  Χόγος  Κνρίον  προς  Ναθάν 
4Τ1ορενον  καϊ  είπόν  προς  Αανεϊδ  τον  δονΧόν  μον  Ούτως  εΐπεν  Κύριος  4 
Ον  σύ  οικοδομήσεις  οίκον  του   κατοικήσαί  με  εν   αυτώ.     5  οτι  ού  5 

κατοίκησα  εν  ο'ίκω  από  της  ημέρας  ης  άνήγαγον  τον  ΊσραήΧ  εως 
της  ημέρας  ταύτης,  και  ή  μην  εν  σκηνή  καϊ  εν  καΧύμματι  6  εν  πάσιν  6 
οις  διήΧθον  εν  παντϊ  ΊσραήΧ'  ει  ΧαΧών  εΧάΧησα  προς  μίαν  φυΧήν 
του  ΊσραήΧ  του   ποιμαίνειν  τον  Χαόν  μου  Χεγων   οτι  Ουκ  ωκοδο- 
μήκατε  μοι  οίκον   κεδρινον  ;   7  και  νυν  ούτως  έρεϊς  τω   δούΧω  μου  η 

Ααυείδ  Ύάδε  Χεγει  Κύριος  "Παντοκράτωρ  'ΈΧαβόν  σε  εκ  της  μάνδρας 
εξόπισθεν  τών  ποιμνίων  του  είναι  εις  ήγούμενον  επϊ  τον  Χαόν  μου 

'ΐσραήΧ,  8  και  ή  μην  μετά  σον  εν  πάσιν  ο'ις  επορεύθης,  και  εξωΧέ-  8 
θρενσα  πάντας  τονς  εχθρούς  σον  άπο  πρόσωπον  σον,  και  επο'ιησά 
σοι  όνομα  κατά  το  όνομα  τών   μεγάΧων  τών   επϊ  της  γης.    9 καϊ  9 
θήσομαι  τόπον  τω  λαω  μον  ΊσραήΧ  και   καταφντεύσω  αντόν,  καϊ 

κατασκηνώσει  καθ*  εαντόν  και  ον  μεριμνήσει  ετι,  και  ον  προσθήσει 
αδικία  τον  ταπεινώσαι  αντον  καθώς  αρχής.     10 και  αφ'  ημερών  ων  ίο 
έταζα  κριτάς  επϊ  τον  Χαόν  μον  *ΙσραήΧ,  και  εταπείνωσα  απαντάς 
τονς  εχθρούς  σον,  και  ανξήσω  σε'  καϊ  οικοδομήσει  σε  Κύριος,     "και  η 
εσται  όταν  πΧηρωθώσιν  ήμεραι  σου  και  κοιμηθήση  μ,ετά  τών  πάτε- 

ρων σον,  καϊ  αναστήσω  το  σπέρμα  σον  μετά  σε,  6  εσται  εκ  της 

ΝΑ  41  Ιδιθωμ  Ν  Ιδιθουμ  Α  |  εκΧεγοντες  Ν  42  υιοι]  ρΓ  και  οι  Α  |  Ιδιθων  Ν 
Ιδιθουν  Α  |  πολιν  Ν*  (πνλην  Νε·3)  43  απας]  πα$  Α  |  οιη  αυτού  2°  Ν*  (ΗαΙ) 
Νε·*  (™£>)  XVII  1  λθαν  Ν*  (Ναέ/α»/  [Ν  δΐιρβΓδοι:]  Ν?)  2  ψυχή]  ρν  τη 
ΝΑ  |  θεοί]  ρΓ  ο  ΝΑ  3  Ν αθ αν]  +  Χεγων  Α  4  δούλοι/]  παιδα  ΝΑ  |  συ]  σοι 
Ν  |  οικοδομήσεις]  +  μοι  ~ΒΆ^(νιά)  Α  5  κατοίκησα  Ν  |  ανηγαγεν  Ν  |  καλυμματι] 
καταΧνματι  ΝΑ  6  του  ΙσραηΧ]  οπι  του  ΝΑ  +  εν  ι  των  κριτών  {των  2°  δΐιρ  Γ3.5 
Α13)!  Ισλ*  ου  ενετειΧαμην  Α  |  οικοδομηκατε  Ν  7  ηγουμενον]  +  αου  Ν  |  οπί 
μου  2°  Ν*νί<1  ΙιςΛ  Νε·ΛΠ1&)  8  εξωΧοθρ.  Β15  9  προσθήσει  ΒΝε·3]  μντσθησει 
(δίο)  Ν*νί<3  |  αρχής]  ρΓ  απ  Α  10  σε  2°]  σοι  Α  11  ημεραι]  ρΓ  αι  ΝΑ  ( 
οπι  και  2°  Α 
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ΐ2  κοιλίας   σον,   και   ετοιμάσω  τήν   βασιλείαν   αντον'   12  αυτός  οίκοδο-  Β 
μήσει   μοι   οίκον,    και    ανορθώσω    τον   θρόνον    αυτόν    εως  αιώνος. 

13  13 εγώ  εσομαι  αύτω  εις  πατέρα  κα\  αυτός  εσται  μοι  εις  νίόν,  κα\  το 
ελεός  μον  ονκ  άποστήσω  α7τ'  αντον  ώς  άπεστησα  από  τών  όντων 

ΐ4  έμπροσθεν  σον.  14 και  πιστώσω  αντον  εν  ο'ικω  μον  και  εν  βασιλεία 
αντον  εως  αιώνος,  και  θρόνος  αντον  εσται  άνωρθωμενος  εως  αιώνος. 

15  15  κατά   πάντας  τονς  λόγονς  τοντονς   καϊ   κατά   πάσαν   την  ορασιν 
ι6  ταντην,  όντως  ελάλησεν   Ναθάν  πρός   Αανείδ.  16 Και  ήλθεν  6 

βασιλενς  Αανειδ  και  εκάθισεν  απέναντι  Κνρίον,  και  είπεν  Ύίς  εϊμι 
εγώ,  Κύριε  6  θεός,  και  τις  6  οίκος  μου,  οτι  ήγάπησάς  με  εως  αιώνος; 

17  17  και  εσμικρννθη  ταντα  ενώπιον  σον  ό  θεός,  και  ελάλησας  επι  τον 
οίκον  τον  παιδός  σον  εκ  μακρών,  και  επεϊδες  με  ώς  δρασις  άνθρώ- 

ι3  που  και  νψωσάς  με,  Κνριε  ό  θεός.     ι8τΖ  προσθήσει  ετι  Αανεϊδ  προς 
19  σε  τον  δοξάσαι;  και  συ  τον  δούλοι  σον  οιδα?,  19 και  κατά  την  καρ- 
2ο  δίαν  σον  εποίησας  την  πάσαν  μεγαλωσννην.  ^Κνριε,  ονκ  εστίν 

ομοιός  σοι,  και  ονκ  εστίν  πλην  σον  κατά  πάντα  οσα  ήκονσαμεν  εν 

2ΐ  ώσ\ν  ημών.  21  και  ονκ  εστίν  ώς  ό  λαός  σον  Ισραήλ  έθνος  ετι  επί 
της  γης,  ώς  ώδηγησεν  αντον  ό  θεός  τον  λντρώσασθαι  εαντώ  λαόν, 
τον  θέσθαι  αντω  όνομα  μεγα  και  επιφανές,  τον  εκβαλεϊν  από  προσ- 

22  ώπον  λαον  σον  ονς  ελντρώσω  εξ  Αίγνπτον  εθνη.  22 και  εδωκας  τον 
λαόν  σον  Ισραήλ  σεαντώ  λαόν  εως  αιώνος,  και  σν  Κύριος  αντοϊς  εις 

23  θεόν.    23 και  ννν,  Κνριε,  ό  λόγος  σον  6ν  ελάλησας  πρός  τον  παΐδά 
24  σον  καϊ  επι  τον  οίκον  αντον  πιστωθήτω  εως  αιώνος,  24  λεγόντων 

Κνριε  Κνριε  ΤΙαντοκράτωρ  θεός  Ίσραήλ'  και  οίκος  Δανβιδ  7ταιδό$·  σον 
25  άνωρθωμενος  εναντίον  σον.  25 οτι  σύ  ήνοιξας  το  ονς  τον  παιδός 

σον  τον  οίκοδομήσαι  αίιτώ  οίκον  διά  τοντο  ενρεν  ό  παις  σον  τον 

26  προσενξασθαι  κατά  πρόσωπον  σον.    26  και  ννν,  Κνριε,  σν  εί  αντός 
27  θεός,  καϊ  ελάλησας  ε'πϊ  τον  δονλόν  σον  τά  αγαθά  ταντα.  27  και  ννν 

ηρζαι  ενλογήσαι  τον  οίκον  τον  παιδός  σον  τον  είναι  εις  τον  αιώνα 
εναντίον  σον  οτι  σν  ενλόγησας,  και  ενλόγησον  εις  τον  αιώνα. 

13  υιον  ΒΝε·3      Α]  λαον  Ν*  |  άποστησω  απ  αυτού  ΒΝ0·*"1  Α]  απεστησα  απ  ΝΑ 
αυτών  Ν*  |  οπι  όντων  Α        14  θρόνος]  ρΐ"  ο  Ν  |  ανορθωμένοι  Α        15  λόγοι;*] 
λ  5υρ  γ&5  (αοΐ  ρπαδ  δ)  Β?  16  απεναντιον  Ν  |  Κύριε]  Κ5  Ν  17  επιδες 
ΚΑ  |  κε]  κ  ηοη  ΐηδΐ  Β15  18  οηι  ετι  Ν*  ($ιιροΓ$α-  Ν1)  19  εποίησαν] 
+  και  Ν*  (οπι  Χ0·3)  21  έθνος  ΒΝ?Α]  εθνη  Ν*  |  εαυτονω  Ν*νίί1  (εαυτω  Ν1)  | ους]  ου  Α  22  Κύριος]  κε  ΝΑ  23  πιστωθήτω]  +  η  χερ  σου  Ν 
24  θεος]  ρΓ  ο  Α  |  οίκος]  ρτ  ο  Α  25  συ]  +  κε  Α  |  ους  τον  παιδος  σ  ίη  π\££ 
61  δΐιρ  τα«  ΑΆ  (οπι  του  παιδος  Α*νίά)  \  του  οικοδομησαι]  οπι  του  Α  26  αυ- 

τοί] ρΓ  ο  Ν  |  θεος]  ρΓ  ο  Α  27  ηρξαι]  ηρξω  ΝΑ  |  ευλογησαι]  του  ευλογιν  Ν 
του  ευλογησαι  Α  \  εναντίον]  ναντιο  8ΐιρ  τα8  Αη?  |  συ]  σοι  Ν  +  κε  Α 39 
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Β        χΚαι  εγένετο  μετά  ταύτα  και  επάταξεν  Δαυε\δ  τούς  αλλοφύλους  ι  XVII 
και  έτροπώσατο  αυτούς,  κα\  ελαβεν  την  Τέθ  κα\  τάς  κώμας  αυτής 

εκ  χειρός  αλλοφύλων.     2 και  επάταξεν  την  Μωάβ,  και  ησαν  Μωάβ  2 
παίδες    τω    Δαυεϊδ    φέροντες    δώρα.     3  και    επάταξεν    Δαυεϊδ   τον  3 

■ Αδραάζαρ   βασιλέα    Σουβά  'ΐΐμάθ,   πορευομένου    αύτου  επιστήσαι 
χείρα  αυτού  επϊ  ποταμόν   Έύφράτην.    4  και   π ροκατελάβετο  Δαυεϊδ  4 
αυτών  χίλια  άρματα  και  επτά  χιλιάδας  Ιππων  και  είκοσι  χιλιάδαϊ 
ανδρών  και  παρέλυσεν  Δαυεϊδ  πάντα  τα  άρματα,  και  ύπελίπετο  εξ 

αυτών  εκατόν  άρματα.    5  και  ηλθεν   "Σύρος  εκ   Δαμασκού  βοηθήσαι  5 
Αδραάζαρ  βασιλεϊ  Σουβά,  και  επάταξεν  εν  τω  Σύρω  είκοσι  και  δύο 

χιλιάδας  ανδρών.    6 και  εθετο  Ααυειδ  φρουράν   εν  Συρία  τη   κατά  6 
Δαμασκόν,    και   ησαν  τω    Δαυεϊδ  εις   παΐδας  φέροντας  δώρα·  και 
εσωζεν  Κύριος  Δαυεϊδ  εν  πάσιν  οίς  επορεύετο.    7  και  ελαβεν  Δαυεϊδ  η 
τους  κλοιούς  τούς  χρυσούς  όι  ησαν  επϊ  τους  παιδας  Αδραάζαρ,  και 

ήνεγκεν  αυτούς  είς  Ιερουσαλήμ.    8  και  εκ  της  Μεταβηχάς   και  εκ  8 
τών  εκλεκτών  πολέμων  τών  Αδραάζαρ  ελαβεν  Δαυεϊδ  χαλκόν  πολύν 
σφόδρα·  εξ  αυτού  εποίησεν  Σαλωμών  την  θάλασσαν  την  χαλκήν  και 
τούς  στύλους  και  τά  σκεύη  τά  χαλκά.    9 και  ήκουσεν  θώα  βασιλεύς  9 
Ήμάθ  οτι  επάταξεν  Δαυεϊδ  την  πάσαν  δύναμιν  Αδραάζαρ  βασιλέως 

Σουβά,  10  και  άπέστειλεν  τον  Ίδουραάμ  υιόν  αύτού  προς  τον  βασιλέα  ίο 
Δαυβιδ  τού  ερωτήσαι  αύτον  τά  εις  εϊρηνην  και  του  εύλογησαι  αυτόν 
υπέρ  ου  επολεμησεν  τον  Αδραάζαρ  και  επάταξεν  αυτόν,  οτι  άνήρ 
πολέμιος  θώα  ην  τω  Αδραάζαρ·  και  πάντα  σκεύη  αργυρά  και  χρυσά. 
11  και  ταύτα  ηγίασεν  Δαυεϊδ  τω   κνρ'ιω  μετά  τού  αργυρίου  και  τού  ιι 
χρυσίου  ου  ελαβεν  εκ  πάντων  τών  εθνών,  εξ   Ιδουμαίας  και  Μωάβ 

και  εξ  υιών  Άμμων  και  εκ  τών  αλλοφύλων  και  εξ  'Αμαλήκ.     12 και  ΐ2 
Άβεσσά  υιός  Σαρουίας  επάταξεν  την  Ίδουμαίαν  εν  κοιλάδι  τών  άλών, 

οκτώ  και  δέκα  χιλιάδας,  13  και  εθετο  εν  τη  κοιλάδι  φρουράς·  και  ησαν  13 
πάντες  οι  Ίδουμαϊοι  παίδες  Δαυεϊδ·  και  εσωζεν  Κύριος  εν  πάσιν  οίς 

ΧΑ       XVIII  2  Μωαβ  2°]  Μ,ωαβιται  Α         3  Αδραζαρει  Χ  Αδραζαρ  Α  |  Σουβα' 
Ήμαθ4  Α  4  αντων  ι°]  αντω  Α  |  ανδρών]  +  πεζών  Α  |  νπελειτητο  Α 
εκατόν]  ει\κοσι  Ν*  ρ'  Χ1?  |  άρματα  2°  ΒΧ^**  Α]  ρήματα  Χ*  δ  Αδραξα  Ν* 
Αδραζαρ  Χ°·α?  Α  |  οπι  και  3°  Α  6  Δαμασκω  Χ  |  εσωσεν  Χ  |  Δαυαδ]  τον  Δαδ 
ΝΑ         7  οπι  Δαικιδ  Χ  |  χρυσούς]  +  Δαδ  Χ  |  Αδραξαρ  ΧΑ  8  Μεταβηχας] 
Ματεβεθ  Α  |  πολέμων]  πόλεων  Α  |  τω  Αδραζαρ  Χ  των  Αδραζαρ  Α  9  θωα] 
θοου  Α  |  Αδραξαρ  ΧΑ  10  Ιδοι;ραμ  Χ  Δουραμ  Α  |  αϊ]  υ  δυρ  ταδ  Α3?  | 
Αδραζαρ  (βΐδ)  ΧΑ  |  θωα]  θοου  Α  |  χρυσα'  και  αργυρά"  Α  11  οηι  ταύτα 
Χ*  (η&ο  χ^^ι)  |  χρνσξωυ  Α  |  εθν\ων  Χ*  (εθνώ\  ών  Χ?)  12  Αβισα  Α 
Σαρουια  Χ  |  κοιλάδι]  ρ  γ  τη  Χ  |  άλλων  Χ*  (αλων  Χ?)  |  χιλιαδε*  Α         13  εσω- 

σεν Α  |  Κύριος]  +  τον  Δαδ  Α 
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χιχ  7 

ΐ4  επορεύετο.  14 Και  εβασιλενσεν  Αανε\δ  ίπ\  πάντα  Ισραήλ,  και  Β 
15  ην  ποιων  κρίμα  και  δικαιοσύνην  τω  παντϊ  λαω  αντον.     15 και  Ίωάβ 

νιος  Σαρονιά  επ\  τής  στρατείας,  κα\  Ίωσαφάτ  νιος   Αχειά  νπομνη- 
ι6  ματογράφος,  16  και  Σαδώκ  υίό?  Άχειτώβ  και  Άχειμελεχ  νιος  Άβιαθάρ 
17  Ιερείς,  και  Ίησονς  γραμματεύς,  17  και  Βαι/αι'α$·  νιος  Ίωδάε  67τι  των 

Ιερέων  κα\  ΦαΧτειά'  και  νιοι  Αανειδ  οι  πρώτοι  διάδοχοι  τον  βασι- 
λέως. 

XIX   ι        ΣΚαι  εγενετο  μετά  ταντα  άπεθανεν  βασιλείς  νιων  Άμμων,  και 
2  εβασιλενσεν  Άνάν  νιος  αντον  άντ  αντον.  2 και  είπεν  Αανειδ  Ποιήσω 
έλεος  μετά  Άνάν  νιον  Άνάς,  ώς  εποίησεν  6  πατήρ  αντον  μετ'  ε'μον 
ελεος'  και  άπεστειλεν  άγγελονς  ΑανεΙδ  του  παρακαλεσαι  αντον  περϊ 
τον  πατρός  αντον.     και  ήλθον  παίδες  ΑανεΙδ  εις  γήν  νιων  Άμμων 

3  τον  παρακαλεσαι  αντόν.  3  και  είπον  άρχοντες  Άμμων  προς  Άνάν 
Μη  δοξάζων  τον  πάτερα  σον  εναντίον  σον  άπεστειλεν  σοι  παρακα- 
λονντας  ;  ούχ  όπως  εζεραννήσωσιν  την  πόλιν  τον  κατασκοπήσαι  τήν 

4  γήν  ήλθον  παίδες  αντον  προς  σε;  4 και  ελαβεν  Άνάν  τονς  παίδας 
Αανειδ  και  έξύρησεν  αντούς,  και  άφεϊλεν  των  μανδνών   αντών  το 

5  ήμισν  εως  της  αναβολής,  και  άπεστειλεν  αντονς.  5  και  ήλθον  άπαγ- 
■γεΐλαι  τώ  Αανειδ  περ\  τών  ανδρών,  και  άπεστειλεν  εις  άπάντησιν 
αντοϊς,  οτι  ήσαν  ήτιμωμενοι  σφόδρα·  και  είπεν  ό  βασιλεύς  Καθίσατε 
εν  Ίερειχώ  εως  τον  άνατείλαι  τονς  πώγωνας  νμών,  και  άνακάμψατε. 

6  6 και  είδον  οι  νΐοϊ  Άμμων  οτι  -ησχύνθη  λαος  Αανείδ·  και  άπεστειλεν 
Άνάν  και  οι  νιοι  Άμμων  χίλια  τάλαντα  άργνρίον  τον  μισθώσασθαι 
εαντοίς  εκ   Σνρίας  Μεσοποταμίας   και  εκ   Σνρίας  Μοοχά   και  παρά 

η  Σωβάλ  άρματα  και  ιππείς.  7 και  εμισθώσαντο  εαντοίς  άρματα  και 
ιππείς,  δύο  και  τριάκοντα  χιλιάδας  αρμάτων,  και  τον  βασιλέα  Μωχά 
και  τον  λαόν  αντον,  και  ήλθον  και  παρενεβαλον  κατεναντι  Μαιδαβά· 
και  οι  νιοι  Άμμων  σννήχθησαν  εκ  τών  πόλεων  αντών  και  ήλθον  εις 

14  τω  παντι]  παντι  τω  Χ  15  Σαρουιας  Α  |  στρατιάς  ΝΑ  |  Αχεια]  ΧΑ 
Αχιλουδ  Α  |  υπομνηματογρ.]  ρΓ  ο  Α  16  Αχιτωβ  ΧΑ  |  Αχιμελεχ  Α  | 
Αβιεαθερ  Χ*  (Αβιαθαρ  Χ1)  |  Ιησούς]  Σους  Χ  Σούσα  Α  |  γραμματεύς]  ρΓ  ο  Ν 17  Βανεας  Χ  |  των  ιερέων]  του  Χερηθι  Α  |  Φαλτια  Χ  του  Φαλεθθι  Α 
XIX  1  βασιλεύς]  ρτ  Νααϊ  Α  |  Αι^αι*  Χ  |  5  αυτου\  αντ  αυτού  5υρ  ταδ  Α1 
2  Ανας]  Ναα$  ΧΑ  |  Αμμαν  Χ  3  άρχοντες]  ρτ  οι  Α  |  δοξαζων]  +  Ααδ  Α  | 
οπή  ενάντιοι/  σου  Χ  |  όπως]  ούτως  Α  |  εξεραυνησωσιν  (εξερευν.  ΒΆ]3)]  εραυνη- 
σουσιν  Α  4  Αννά\  Χ  5  Δαυβιδ]  ρΓ  βασιλει  Χ  |  Ειεοιχω  Χ  Ιεριχώ  Β'Ά  | 
εως]  ρτ  και  Χ  6  ιδον  Χ  |  οι  υιοι  ι°  (υ  δΐιρ  ταδ  Α3)]  οπι  οι  ΧΑ  |  εαυτοις] 
αυτοις  Χ  αυτούς  Α  |  Μοοχα]  Μαχα  Α  |  παρα  Σωβαλ]  παρα  Σωβα  Χ  εκ 
Σουβα  Α  7  εαυτοις]  αυτοις  Χ  |  οηη  άρματα  και  ιππείς  Α  |  Μαιδαβα]  Βαι 
δαβα  Χ  του  ΊιΙηδαβα  Α  |  οι  ιηοι]  υιη  οι  Α 

41 



χιχ  8 ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  Α 

Β  το  πολεμήσαι.     8  και  ήκουσεν  Ααυείδ,  και  άπέστειΧεν  τον  Ίωά/3  και  8 
πάσαν  την  στρατείαν  των  δυνατών.    9 και  εξήΧθον  οι  υιοϊ  Άμμων  $ 
καϊ  παρατάσσονται  εις  πόλεμον  παρά  τον  πυλώνα  της  πόλεως·  και 

οι  βασιλείς  οι  ελθόντες   παρενεβαΧον   καθ'  εαυτούς  εν   τω  πεδίω' 
10  και  είδεν  Ίωά/3  οτι  γεγόνασιν  αντιπρόσωποι  του  πολεμεϊν  προς  ίο 
αυτόν   κατά    πρόσωπον   κα\   εξόπισθεν   καϊ   εξελεξατο  εκ  παντός 

νεανίου  εξ   Ισραήλ,  και   παρετάξαντο  εναντίον  του  Σύρου.    11  και  ιι 
το  κατάλοιπον  του  Χαοΰ  εδωκεν  εν  χειρϊ   Αβεσσά  άδεΧφού  αύτού, 

και  παρετάξαντο  εξ  εναντίας  υιών  Άμμων.     12 καϊ  είπεν  Έάι/  κρα-  ΐ2 
τήστ]   ύπερ    ε  με    Σύρος,    καϊ  εστ]   μοι    εις    σωτηρ'ιαν   και  εάν  νιοι 
Άμμων  κρατησωσιν  ύπερ  σε,  και  σώσω  σε.     13  και  Κύριος  το  άγα-  13 
66ν   ποιήσει.     14  και   παρετάξατο  Ίωά/3  και  6  Χαός  6  μετ    αυτού  14 
κατεναντι   Σύρων   εϊς    πόλεμον,    και  εφυγον  άπ'  αύτού.     13 και  οι  15 
υίοϊ  ' Άμμων   είδον   οτι  εφυγον   Σύροι,   και  εφυγον   και  αύτοι  άπο 
προσώπου  Ίωά/3   και   από   προσώπου  άδεΧφού  αύτού,   και  ηΧθον 

εις    την   πόΧιν    και    ήλθεν    Ίωά/3    εις    Ιερουσαλήμ.      16 και  είδεν  ιό 
Σύρος  οτι   ετροπώσατο  αύτον    Ισραήλ,   και    άπεστειΧαν  άγγεΧους' 
και  εξήγαγον  τον  Σύρον  εκ   τού   πέραν   τού   ποταμού,  και  Σωφάρ 

αρχιστράτηγος  δυνάμεως  Άδραάζαρ  έμπροσθεν  αύτών.     17 καϊ  άπηγ-  \η 
γελη  τώ  Ααυείδ,  και  συνήγαγεν  τον  πάντα  Ισραήλ,  και  διεβη  τον 

Ίορδάνην   και  ηΧθεν   επ'  αύτούς   καϊ   παρετάξατο  επ'  αύτούς·  καϊ 
1 Χ  παρατάσσεται  Σύρος  εξ  εναντίας  Ααυεϊδ  καϊ  εποΧεμησαν  αυτόν.*1 

18  και  εφυγεν  Σύρος  άπο  προσώπου  Ααυείδ,  καϊ  άπεκτεινεν  Ααυεϊδ  ιδ 
άπο  τού  Σύρου  επτά  χιλιάδας  αρμάτων  καϊ  τεσσεράκοντα  χιλιάδας 

πεζών,  καϊ  τον  Σαφάθ  άρχιστράτηγον  δυνάμεως  άπεκτεινεν.    19 και  19 
είδον  παΊδες  Άδραάζαρ  οτι  επταίκασιν  άπο  προσώπου   ΙσραήΧ,  καϊ 
διεθεντο  μετά  Ααυεϊδ  και  εδούΧευσαν  αύτω'  καϊ  ούκ  ήθέΧησεν  Σύρος 
τού  βοηθήσαι  Άμμων  ετι. 

ΧΑ       8  στρατιαν  ΧΑ  9  οι  υιοι]  οπι  οι  Α  |  βασιλείς  οι]  5  ο  δνιρ  Γ&5  Α3  (βασι- 
λειοσι  Α*νίά)         10  γεγοναν  ΧΑ  |  οπι  εξ  Α  |  παρεταξατο  Α  11  εδωκεν] 
ωκε\  δαρ  Γ3.5  Α5  |  αδελφού]  ρΓ  τον  Χ  |  παρεταξατο  Α  12  κρατήσει  Α  | 
Σύρος]  ρΓ  ο  (εαρει-δοτ)  ΑΆΪ  \  υιοι]  ρΓ  οι  Χ  |  σωσω  σε]  σωσε  Α  +  ανδριξΌυ  και 
ενισχνσω\μεν  (ε  1°  5ϋρ  Γ3.5  Αα)  περι  του  λαου  ημών  και  περί  τω\  πόλεων  του 
θϋ  ημων'  Α         13  αγαθόν]  +  εν  οφθαλμοί*  αυτού  Α  \  ποιησαι  Χ  14  εφν 
Χ*  (εφυγον  Χ0·3*)  15  ιδον  Χ  |  αδελφού]  ρΓ  Αβεσσα  του  Α  \  αυτού]  αυτών 
Χ  |  ηλθον]  εισηλθον  Α  16  ιδεν  Α  |  απεστιλεν  Χ  (απεστιλαν  Χ?)  απεστειλεν 
Α  |  περα  Α  |  Σωφαρ]  Έσωφαρ  Χ*  Εσω^αχ  χε·^?  Σωφαχ  Α  \  Εδρα\αξαρ 
Χ*  (Αδρ.  Χ?)  Αδραζαρ  Α  17  παρεταξαντο  Χ  [  επ  2°]  προς  Α  \  παρα- 

τάσσεται {παρατάσσετε  Α)]  παρεταξατο  Χ  |  Σύρος  εξ  εν.  Α.]  Ααδ  εξ  εν.  τον 
Σύρου  Α  \  ετολεμησεν  ΧΑ  |  αντον]  +  κς  Χνκ1  18  τεσσαρακ.  Β35  |  Σαφαθ] 
Σωβαχ  Α  |  αρχιστρατ.]  ρΓ  τον  Α  \  απεκτειναν  (-ζ0)  Α  19  Αδραζαρ  Α 
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XXI  3 

XX   ι        ΓΚαί  έγένετο  εν  τώ  έπιόντι  ετει  εν  τη  έξόδω  τών  βασιλέων  καϊ  Β 
ηγαγεν  Ίωά/3  ττάσαν  την  δύναμιν  της  στρατείας,  κα\  έφθειραν  την 

χώραν  νιων  Άμμων  και  ήλθεν  και  περιεκάθισεν  την  'Ράββαν.  και 
Αανεϊδ  έκάθητο  εν  Ιερουσαλήμ·  και  έπάταζεν  την  'Ραββά  καϊ  κατέ- 

2  σκαψεν  αυτήν.  2  και  ελαβεν  Ααυεϊδ  τον  στέφανον  Μολχόλ  βασιλέως 
αυτών  από  της  κ€φαλής  αυτόν,  κα\  ευρέθη  6  σταθμός  αυτόν  τάλαντον 
χρνσίον,  και  εν  αύτω  λίθος  τίμιος,  και  ην  επι  την  κεφαλήν  Αανείδ· 

3  και  σκύλα  της  πόλεως  έξήνεγκεν  πολλά  σφόδρα.  3  καϊ  τον  λαόν  τον 
εν  αυττ)  έζήγαγεν  κα\  διέπρισεν  πρίοσιν  κα\  εν  σκεπάρνοις  σιδηροϊς, 
και  όντως  έποίησεν  Ααυεϊδ  τοις  παισ\ν  υιοις  Άμμων  και  άνέστρεψεν 

4  Δαυίίδ  και  πάς  6  λαός  αυτού  εις  Ιερουσαλήμ.  4 Και  έγένετο  μετά 
ταύτα  και  έγένετο  ετι  πόλεμος  εν  Τάζε  ρ  μετά  τών  αλλοφύλων  τότε 
έπάταξεν  Σοβοχαϊ  θωσαθεϊ  τον  Σαφούτ  από  τών  υιών  τών  γιγάντων 

5  και  εταπε'ινωσεν  αυτόν.  5 και  έγένετο  ετι  πόλεμος  μετά  τών  αλλο- 
φύλων, και  επάταζεν  Έλλάν  υιός  Ίαείρ  τον  'Έλεμεέ  άδελφόν  Τολιάθ 

6  τον  Τεθθαίου,  καϊ  ξύλον  δόρατος  αυτού  ως  άντίον  ύφαιν  όντων.  6 και 
έγένετο  ετι  πόλεμος  εν  Τέθ,  και  ην  άνήρ  υπερμεγέθης,  και  δά- 

κτυλοι αυτού  εζ  και   εξ,  είκοσι   τέσσαρες·   και  οντος  ην  απόγονος 
7  γιγάντων.     7  και  ώνείδισεν  τον  Ισραήλ,  καϊ  έπάταξεν  αυτόν  Ίωναθάν 

8  υίοϊ  Σαμαά,  υιός  άδελφοΰ  Αανείδ.  8 ούτος  έγένετο  'Ταφά  εν  Τέθ· 
πάντες  ήσαν  τέσσαρες  γίγαντες,  και  επεσον  εν  χειρϊ  Ααυεϊδ  και 
εν  χαρί  παίδων  αυτού. 

XXI    ι        τΚαι  εστη   διάβολος  εν  τω  Ισραήλ,  και  έπέσεισεν  τον  Ααυεϊδ 
2  του  άριθμήσαι  τον  Ισραήλ.  2  και  είπεν  ό  βασιλεύς  Ααυεϊδ  προς 
Ίωά/3  και  προς  τούς  άρχοντας  της  δυνάμεως  Πορεύθητε  δη  αριθμήσατε 
τον  Ισραήλ  άπό  Βηρσάβεε  και  εως  Αάν,  και  ένέγκατε  προς  μέ,  και 

3  γνώσομαι  τον  αριθμόν  αυτών.  3 και  είπεν  Ίωά/3  Υίροσθείη  Κύριος 
έπι  τον  λαόν  αυτού  ώς  αύτοϊ  έκατονταπλασίως,  και  οι  οφθαλμοί 

κυρίου  μου  τού  βασιλέως  βλέποντες·  πάντες  τω  κνρίω  μον  παίδες- 

"ινα  τ'ι  ζητεί  κύριύς  μον  τούτο;  ΐνα  μη  γένηται  εις  άμαρτίαν  τω'ΐσραήλ. 
XX  1  στρατιάς  Α  |  ήλθαν  Α  |  περιεκαθισαν  Α  |  Ταββαθ  Α  (Ιήδ)  |  εττα-  Α 

ταξεν]  +  Ιωαβ  Α  2  Μολχομ  Α  3  αυτη]  δες  Γ3.5  ι  Ιΐί  ίη  Α  |  εξη- 
γαγεν]  εξηνεγκεν  Α  |  του  παισιν]  πασιν  ταυ  ττολεσιν  (δίο)  Α  |  υιού]  νιων  Α 
4  Σοββοχαι  Α  \  θωσαθει]  ο  Ουσαθι  Α  \  Σαφοντ]  Σεφφι  Α  5  Ελλαι/] 
Ελεαί'αί'  Λ  |  Ιαειρ]  Αδειρ  Α  \  Έλεμεε]  Αεεμει  Α  |  ξυλον  δόρατος]  το  ξ.  του  δ. 
Α  7  Σαμαα$  Α  8  οντο$  εγενετο]  ούτοι  εγενοντο  Α  \  Τεθ]  εθ  (ρΓ  Γ3,5 
I  Ιίΐ)  Λ  |  έπεσαν  Α  |  οπί  Δ.  και  εν  χειρι  Α*  (Ηαο  Α3)  XXI  2  οιη  ο  βασι- 

λεύς Α  |  οπί  νΐά  δη  Βα<ν'ι1>1)  |  αριθμήσατε]  ΟΠΤΙ  α  ι°  Β*  (\\3.\)  Β ?  «"β  5ίη'5ΐΓ) 
3  κυρίου]  κύριοι  Α  \  ινα  τι  Α]  οπί  τι  Β*  και  ινατι  Βα1)  |  κύριος]  ρΓ  ο  Α  | 
Ισραήλ]  ρΓ  λαω  Α 
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Β  4καί  ήλθεν  εις   Τερουσαλήμ.    5και  εδωκεν   Τωάβ  τον   αριθμόν  της  £ 
επισκέψεως  τον  λαού  τω  Ααυεϊδ·  και  ην  πάς  Τσραήλ  χιλιαι  χιλιάδες 
και  εκατόν  χιλιάδες  ανδρών  έσπασμένων  μάχαιραν.    6 κα\  τον  ΚευεΧ  6 
και  τον  Βενιαμεϊν  ουκ  ήρίθμησεν   εν  μέσω  αυτών,  οτι  κατίσχνσεν 
λόγος  του  βασιλέως  τον  Τωάβ.    7  και  πονηρόν  εναντίον  του  θεοϋ  περϊ  η 
του  πράγματος  τούτου,  και  έπάταξεν  τον  Ισραήλ.    8  και  είπεν  Δαυβιδ  8 
προς  τον   θεόν   'ΐίμάρτηκα  σφόδρα  οτι  έποίησα  το  πράγμα  τούτο· 
και  νυν  περίελε  δή  την  κακίαν  παιδός  σου,  οτι  έματαιώθην  σφόδρα. 

9  και  έλάλησεν   Κύριος   προς  Ταδ  όρώντα  ΙΟΤ1ορεύου   και  λάλησον  χ9ο 
προς  Ααυεϊδ  λέγων   Ούτως  λέγει  Κύριος  Τρία  α'ίρω  εγώ   επϊ  σέ· 
εκλεξαι  σεαυτώ  εν  εξ  αυτών  και  ποιήσω  σοι.     11  και  ήλθεν  Τάδ  προς  ιι 
Ααυεϊδ  και  εΐπεν   αυτώ  Ούτως  λέγει  Κύριος  "Έκλεξαι  σεαυτώ  τ2ή  \ι 
τρία  ετη  λιμού,  ή  τρεις  μήνας  φεύγειν  σε  εκ  προσώπου  εχθρών  σου, 
και  μάχαιρα  εξ  εχθρών  σον  τον  εξολεθρεύσαι,  ή  τρεΊς  ημέρας  ρομ- 
φαίαν  Κυρίου  και  θάνατον  εν  τη  γη,  και  άγγελος  Κυρίου  έξολεθρευων 

εν   πάση  κληρονομιά  Ισραήλ·   και  νύν  'ίδε  τί  αποκριθώ  τώ  άπο- 
στειλαντι  λόγον.     13  και  εΐπεν  Ααυεϊδ  προς  Τάδ  Στενά  μοι  και  τά  13 
τρία  σφόδρα·  εμπεσούμαι  δή  είς  χείρας  Κυρίου,  οτι  πολλοϊ  οι  οικτειρ- 
μοϊ  αυτού  σφόδρα,  και  α$·  χεΊρας  άνθρώπων  ου  μή  εμπέσω.     14 και  14 
ϊδωκεν  Κύριος  θάνατον  εν  Τσραήλ,  και  επεσον  εξ  Τσραήλ  εβδομή- 
κοντα  χιλιάδες  ανδρών.     15  και  άπέστειλεν  ό  θεός  αγγελον  είς  Ιερού-  15 
σαλήμ  τού  έξολεθρεύσαι  αυτήν   και  ώς  έξολόθρευεν,  είδεν  Κύριος 
και  μετεμελήθη  έπϊ  τη  κακία,  και  είπεν  τώ  άγγέλω  τω  εξολοθρεύοντι 
Τκανούσθω  σοι,  ανες  την  χεϊρά  σον   και  ό  άγγελος  Κνρίον  έστώς 

εν  τω  αλω  Όρνά  τού  Τεβουσαίου.     16  κ  αϊ  έπήρεν  Ααυεϊδ  τονς  όφθαλ-  ι6 
μονς  αυτού  και  εΐδεν  τον  αγγελον  Κνρίον  έστώτα  ανά  μέσον  της  γης 
και  τού  ονρανού,  και  ή  ρομφαία  αυτού  εσπασμένη  εν  τή  χειρϊ  αυτού, 

εκτεταμένη  έπϊ  Τερονσαλήμ·  και  επεσεν  Ααυεϊδ  και  ο'ι  πρεσβύτεροι 
περιβεβλημένοι    εν    σάκκοις    έπϊ    πρόσωπον   αυτών.     17 και  είπεν  τη 

Α       4  και]  ρΓ  το  δε  ρημα  του  βασιλέως  εκραταιωθη]  εττι  τω  Ιωαβ'  και  εξ- 
ηλθεν  Ιωαβ'  και\  διηλθεν  εν  παντι  οριω  Ισλ·  Α  6  και  ι°]  ρΓ  και  Ιούδας 
τετρακοσιαι\  και  ογδοηκοντα  χιλιάδες  ανδρώ\  εσπασμενων  μαχαιραν'  Α  |  λευι 
Α  |  κατίσχνσεν]  ττροσωχθισεν  Α  |  λογοϊ]  ρΓ  ο  Α  7  πονηρον]  +  εφανη  Α 
9  ορωντα]  +  Ααδ'\  λέγων  Α  10  αιρω]  ερω  Α  |  βκλβ£αι]  ρΓ  και  Α  |  οιη 
εξ  Α  12  φυγείν  Α  |  μαχαιραν  Α  |  οπι  εξ  Α  |  εξολοθρ.  Β?  \  οϊϊλ  εν  2°  Α  \ 
αττοστ.]  +  με  Α  13  και  2°]  οπι  Α*  (ηαΪ3  κ  Α5^)  |  τρια]  + ταύτα  Α 
14  έπεσαν  Α  15  εξολοθρευσαι  Β5  |  εξολοθρεύε*]  εξωλοθρευεν  Β5  ε£ω- 
λεθρενσεν  Α  \  Ιεβουσαιου]  ίη  ηηε  αρραΓ  ρζτνζ.  Υ3.5  ΐη  Β  16  ιδεν  Α  |  τον 
ουρανού]  ρΓ  ανα  μέσον  Α 
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Δαυειδ  προς  τον  θεόν  Ουκ  εγώ  είπα  του  άριθμησαι  τώ  λαώ  ;  και  εγώ  Β 

(Ιμι  ό  άμαρτών,  κακοποιών  (κακοποίησα·   και  ταύτα  τα  πρόβατα  τ'ι 
(ποίησαν  ;   Κύριε  ό   θεός,  γενηθητω  η  χειρ  σον  (ν  εμοι  και  εν  τώ 
οϊκω  τον  πατρός  μον,  και  μη   (ν  τω  λαώ  σον  εις  άπώλειαν,  Κύριε. 

ιδ  18  και  άγγελος  Κνρίον  είπεν  τώ  Γάδ  τον  ειπείν  προς  Δαυειδ  ίνα 
άναβτ}  τον  στησαι  θνσιαστηριον  τώ  κνρίω  εν  αλω  Όρνά  τον  Ίεβον- 

19  σα'ιον.     19  και  άνεβη   Δαυειδ  κατά  τον  λόγοι/   Γάδ  ον  ελάλησεν  (ν 
2ο  ονόματι  Κνρίον.  20 και  επεστρεψεν  Όρνά,  και  είδεν  τον  βασιλέα  και 

τεσσάρας  νιονς  αυτόν  μετ   αντον  μεθα-χαβείν  και  Όρνά  ην  άλοών 
2ΐ  πνρονς.    21  και  ηλθεν  Δαυειδ  προς   Ορνάν,  και  Όρνά  εξήλθεν  ε'κ  της 
22  αλω  και  προσεκννησεν  τώ  Δαυειδ  τω  προσώπω  επ\  την  "/ην.  22 και 

είπεν  Δαυειδ  προς  Όρνά  Αός  μοι  τον  τόπον  σον  της  αλω  και 

οικοδομήσω  επ*  αύτώ  θνσιαστηριον  τώ  κνρίω-  (ν  άργνρίω  άξίω  δό? 
23  μοι  αντόν,  και  πανσεται  η  πληγή  ε'κ  του  λαοΰ.  23  και  ειπεί/  Όρνά 

προς  Δαυειδ  Λάβε  σεαυτώ,  και  ποιησάτω  6  κνριός  μον  6  βασιλεύς 

το  αγαθόν  εναντίον  αύτού·  ίδε  δε'δωκα  τού?  ρ,όσχουΓ  ειρ  όλοκαύτωο-ιι/ 
και  τό  αροτρον  εις  ξνλα  και  τον  σιτον  εϊς  θνσίαν,  τά  πάντα  δε'δωκα. 

24  24 και  είπεν  ό  βασιλείς  Δαυειδ  τω  Όρι/ά  Ουχί,  οτι  αγοράζων  αγοράζω 
ε'ν  άργνρίω  άξίω·  οτι  ον  μη  λάβω  α  εστίν  σοι  Κνρίω,  τον  άνενεγκαι 

25  όλοκαύτωσιν    δωρεάν   Κνρίω.     25  και    εδωκει/   Δαυειδ   τω   Όρνά  εν 
26  τώ  τ07τω  αύτοΰ  σίκλους  χρνσίον  όλκης  έξακοσίονς.  26  και  ώκοδό- 

μησεν  Δαυειδ  ε'κεί  θνσιαστηριον  Κνρίω,  και  άνηνεγκεν  όλοκαντώματα 
και  σωτηρίον  και  εβύησεν  προς  Κνρίον,  και  επηκονσεν  αύτώ  εν 
πνρΐ  εκ  του  ονρανον  επι  τό   θνσιαστηριον   της  όλοκαντώσεως  και 

27  καται>άλωσ"ει>  τήν  όλοκαύτωσιν.  27  και  είπεν  Κνριος  προς  τον  αγγελον, 
και  κατεθηκεν  την  ρομφαίαν  εις  τον  κολεόν. 

28  2δΈζ/  τώ  καιρώ  εκείνω  εν  τώ  ιδεί!»  τον  Δαυειδ  οτι  επηκονσεν  αύτώ 
29  ε'ι/  τώ  αλω  Όρνά  του  Ίεβουσαι'ου,  και  εθνσίασεν  ε'κεί.  29 και  σκηνή 

Κνρίον  ην   εποίησεν  Μωνσής  εν   τη  ερημω   και  θνσιαστηριον  των 

3ο  όλοκαυτωράτωι/   ε'ν  τώ  καιρώ   εκείνω  εν  Βαμώθ  εν  Ταβαών.     30 και 

17  τω  λαω  (ι0)]  ρΓ  εν  Α  |  αμαρτων]  ημ.  Α*ν'α  (97  Γ3.5  Α?)  |  απωλειαν  Α 
Κύριε]  λειαν  κε  δυρ  Γαδ  εΙ  ΐη  ιης  Α*>  18  τω  Γαδ  ειπεν  Α  |  του 
ειπείν  (ειπεν  Β*  ι  δαρεΓδΟΓ  Βα]3)...αναβη]  τω  ειπείν  προς  Δαδ  κε  ινα  λαβη 
(τω... λα  δίφ  Γαδ  εϋ  ίη  πΐ£  Α**)  Α  |  Ιεβονσαιου]  Ίοβ.  Β*νιά  20  τέσσαρες 
υιοί  Α  |  μεθαχαβειν]  κρυβομενοι  Α  21  0ρ»/αί>]  Ορ^α  Α  22  αυτοί/] 
αυτο  Α  |  Οίτΐ  εκ  Α  23  ιδε]  ιδου  Α  |  αροτρον]  +  και  τα*  άμαξας  Α  |  έδωκα  2° 
Α  24  ολοκ.]  ρΓ  ευ  Α  25  εν  τω  τοπ-ω]  7τερι  του  τόπον  Α  27  κατε- 
0τ?κει>]  κα\θηκεν  Α  28  επ^κοι/σε»/]  εισηκονσεν  Α  |  αυτω]  +  κ?  Α  |  τω  αλω] 
οιη  τω  Α  |  εθυασεν  Α*  (δαρεΓδΟΓ  σι  Α*?)  29  Βαμωθ  εν  Γαβαων]  Βαμα τη  εν  Υαβαωνι  Α 45 
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Β  ουκ  ήδύνατο  Δαυβίδ  του   πορευθήναι  έμπροσθεν   αυτόν  τον  ζητήσαι 
τον  θεόν,  οτι  ου  κατέσπευσεν  από  πρόσωπον  της  ρομφαίας  αγγέλου 

Κυρίου.     1  και  είπεν  Ααυειδ  Ουτόί  εστίν  ό  οίκος  Κνρίον  τον   θεου,  ι  XXII 
και  τοντο  το  θνσιαστήριον  είς  όλοκαύτωσιν  τω  Ισραήλ.  2 Και  2 
είπεν   Δαυαδ  σνναγαγεϊν  πάντας  τονς  π  ροσηλύτονς  εν  γ§  Ισραήλ· 
και  κατέστησεν  λατόμονς  λατομήσαι  \ίθονς  ξνστονς  τον  οίκοδομήσαι 

οίκον  τω  θεω.    3 και  σ'ιδηρον  πολύν  εις  τονς  ηλονς  των  θνρωμάτων  3 
και  των   πυλών   και  τούς  στροφείς  ήτοίμασεν  Δαυαδ   και  χαλκοί/ 
βΐί   πλήθος,  ουκ   ην   σταθμός.    4 και  ξύλα  κέδρινα,  ουκ  ην  αριθμός·  4 
οτι  εφέροσαν  οι  Σειδώνιοι  και  οι  Ύύριοι  ξύλα  κέδρινα  είς  πλήθος  τω 
Αανείδ.    5  και  είπεν  Ααυειδ  Σαλωμων  ό  υιός  μον  παιδάριον  άπάλόν,  $ 

και  ό  οίκος  τον  οίκοδομήσαι  τω  κνρ'ιω  είς  μεγαλωσύνην  ιίνω,  είς  όνομα 
και  είς  δόξαν  είς   πασαν   την   γην   ετοιμάσω  αυτώ'   και  ητοίμασεν 

Δαυαδ  α'ί  πλήθος  έμπροσθεν  της  τελευτής  αυτού.  6Και  εκά-  6 
λεσεν  Σαλωμών  τον  νίόν  αυτού,  και  ενετειλατο  αντω  του  οίκοδομήσαι 

τον  οίκον  τω  κνρ'ιω  θεω  Ισραήλ.  7 και  είπεν  ΑανεΙδ  Σαλωμών  Ύέκνον,  - 
εμοϊ  εγένετο   επϊ  ψνχή  τον  οίκοδομήσαι  οίκον  τω  ονόματι  Κνρίον 

θεον.     8 και  έγένετό  μοι  λόγος  Κνρίον  λέγων  ΑΪμα  είς  πλήθος  εξέχεας,  8 
και  πολέμονς  μεγάλονς  εποίησας·  ουκ  οικοδομήσεις  οίκον  τω  ονόματι 
μον,  οτι  αίματα  πολλά  εζέχεας  επ\  την  γην  εναντίον   μον.    9ίδον  9 
υίόϊ  τίκτεται  σοι,  ούτος  εσται  άνήρ  αναπαύσεως,  και  αναπαύσω  αυτόν 
από   πάντων  των  έχθρων  κυκλόθεν,  οτι  Σαλωμών  όνομα  αύτώ,  και 

είρήνην  και  ήσυχίαν  δώσω  επ\  Ισραήλ  εν  ταϊς  ήμέραις  αύτοΰ.    10ούτος  ίο 
οικοδομήσει  οίκον  τω  ονόματι  μου,   και  ούτος  εσται  μοι    είς  νίόν 
κάγω  αντω   είς  πατέρα,  και  ανορθώσω  θρόνον  βασιλείας  αντον  εν 

"Ισραήλ  εως  αιώνος.     "και  ννν,   νίέ,  εσται  μετά  σον  Κύριος,  και  ιι 
είιοδώσει  και  οικοδομήσεις  οίκον  τω   κνρ'ιω  θεω  σον,  ως  ελάλησεν 
περι  σον.     Ι2αλλ'  ή  δωη  σοι  σοφίαν  και  σύνεσιν  Κύριος,  και  κατι-  ΐ2 
σχύσαι  σε  επί  Ισραήλ  και  του  φνλάσσεσθαι  και  τον  ποιείν  τον  νόμον 

Κνρίον  του  θεον  σον.    13τότε  ενοδώσει  εάν  φυλάξης  του  ποιείν  τά  13 
προστάγματα  και  τά  κρ'ιματα  α  ενετειλατο  Κύριος  τω  Μωυσή  έπ\ 
Ισραήλ·   άνδρίζον   και  ίσχυε,  μή  φοβοΰ  μηδε   πτοηθής.     14  και  ιδοΰ  ι4 

Α       30  τον  ζητ.]  Οϊΐϊ  τον  Α  |  οπι  ου  Α  |  άγγελος  Α?  XXII  1  οηι  Κυρίου  Α 
4  εφορασαν  Α  |  Σειδώνιοι  Β*°  (Σιδ.  Β13)  6  κυριω  θεω]  ονόματι  κυ 
θϋ  Α           8  μοι]  εττ  εμε  Α  \  εποιησα$]  εττολ  ρτο  €7τοι  Β*νίά  (έποι  Β1  56(1  ίη 
ι  ραιτνα  Γ3.δ  Μεί  ϊηίεπηδ)  [  τη$  γψ  Α  \  μον  2°]  εμου  Α  9  έχθρων]  +  αυτού 
δίαρ  Γ3.5  ΑΆ  (οπι  Α*)  |  κνκλοθεν  δίφ  Γ3.5  εί  ϊη  ιη§  Α  3  10  αντω]  +  εσομαι 
Α          11  νιε]  +  μον  Α           12  κατίσχυσε  σαι  Α  13  ενοδωσει]  ενοδω- 
θησει  Α 

4ό 
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εγώ  κατά  τήν    πτωχείαν   μου  ήτοίμασα  εις  οίκον   Κυρίου  χρυσίου  Β 
ταλάντων  εκατόν  χιλιάδας,  κα\  αργυρίου  ταλάντων  χιλίας  χιλιάδας, 
και  χαλκόν    κάί   σίδηρον    ου   ουκ   εστίν   σταθμός,   οτι  εις  πλήθος 
εστίν    κα\  ξύλα   και  λίθους    ητοίμασα,    και   προς  ταύτα  πρόσθες. 

ΐ5  15  και  μετά  σου  πρόσθες  εις  πλήθος  ποιουντων  Έργα,  τεχνίται  και 
οικοδόμοι   λίθων    και   τεκτονες  ξύλων,   και    πάς    σοφός  εν  παντι 

ι6  εργω,   τ6εν  χρυσίω,   εν   άργυρίω,   εν    χαλκω    και   εν    σιδήρω,  ουκ 
τη  εστίν  αριθμός·  άνάστηθι  και  ποίει,  και  Κύριος  μετά  σου.    17  και  ενε- 

τείλατο    ΑαυεΙδ    τοις    παισ\ν    αρχουσιν    Ισραήλ    άντιλαβεσθαι  τω 

ιδ  Σαλωμων    υιώ    αύτοΰ    ι80ύχ\    Κύριος   μεθ*  υμών;    και  άνεπαυσεν 
υμάς  κυκλόθεν,  οτι  εδωκεν  εν  χερσϊν  τους   κατοικούντας  την  γήν, 

19  και  ύπετάγη  ή  γή  εναντίον  Κυρίου  και  εναντίον  λαού  αυτού.  19νύν 
δότε  καρδίας  υμών  και  ψυχάς  υμών  τού  ζητήσαι  τω  κυρίω  θεω 
υμών,  και  εγερθητε  και  οικοδομήσατε  άγιασμα  τω  θεω  υμών,  τού 
είσενεγκαι  τήν  κιβωτόν  διαθήκης  Κυρίου  και  σκεύη  τά  άγια  τού 
θεού  εις  οίκον  τον  οικοδόμου  μεν  ον  τω  ονόματι  Κυρίου. 

XXIII    ι        'Και   ΑαυεΙδ   πρεσβύτης   και  πλήρης  ημερών,  και  εβασίλευσεν 
2  Σαλωμων  τον  υϊόν  αυτού  άντ   αυτού  επϊ  Ισραήλ.     2 και  συνήγαγεν 
τους  πάντας  άρχοντας    Ισραήλ  και  τους  ιερείς  και  τους  Αευείτας. 

3  3  και  ήρίθμησαν  οι  ΑευεΊ,ται  άπό  τριακονταετούς  και  επάνω,  και  εγενετο 
ό  αριθμός  αυτών  κατά  κεφαλήν  αυτών  εις  Άνδρας  τριάκοντα  και  οκτώ 

4  χιλιάδα^·  4άπό  τών  εργοδιωκτών  επι  τά  εργα  οϊκου  είκοσι  τέσσαρες 
5  χιλιάδες,   και   γραμματείς    και    κριταϊ  εξακισχίλιοι,   5 και  τέσσαρες 
χιλιάδες  αινούντες  τω  κυρίω  εν  τοις  όργάνοις  οις  επο'ιησεν  τού  αίνειν 

6  τω  κυρίω.    6 και  διεϊλεν  αυτούς  Ααυε\δ  εφημερίας  τοις  υΊοΐς  Αευεί, 
7  τω  Τεδσών,  Καάθ,  Μαραρεί-  7  και  τω  ΤΙαροσώμ,  τω   Έδάζ/  και  τω 
8  Σεμεεί.    8υίοί  τω  Έδάν  ό  Άρχων  Ίήλ  και  Ζεθόμ  και  Ίωτ/λ.     και  τρεΊς 
9  9υιο\  Σεμεεί·  Άλωθε\μ  και  Εΐ6«)λ  και  Αίδάι>,  τρεϊς·  ούτοι  Άρχοντες 
ίο  πατριών  τών  Έδά^.     10 και  τοις  υιοις  Σεμεεί·  Ίέθ  και  Ζιζά  και  Ίώας 

14  πτωχιαν  Α  |  σταθμός]  σ  δΐιρ  Γαδ  Α1  16  εν  ι°]  ε  δυρ  Γ3.3  Α1  |  οπι  εν  Α 
4°  Α  18  χερσιν]  χειρι  υμων  Α  |  λαοΐ']  ρΓ  του  Α  19  τω  θεώ]  ρΓ  κω  Α  \ 
εισενεγκε  Α  (δεη  Γ&5  ι  Ιίί)  XXIII  2  τους  παντας]  παντας  τους  Α  |  Αευιτ. 
Α  (ίίεηι  3>  2  6)  4  των  εργοδιωκτών]  τούτων  εργοδιωκται  Α  5  χιλιαδεί] 
+  πυλωροί  και  δ'  χειλιαδες  Β3ΐ,ιη^  +  7Γ.  και  τέσσαρες  χιΚιαδες  Α  \  εποίησαν  Α 
6  Λα>ι  Α  |  Τεδσων]  Υηρσων  Α  \  Μεραρι  Α  (ίίεηι  2ΐ)  7  Παροσωμ]  Υηρσων 
Α  Ι  Εδαι>]  Αεαδαν  Α  \  Σεμει  Α  8  υιω  ΒΑ  |  τω  Έ>δαι>]  Αεαδαν  Α  \  Ιη\]  ϊειηλ 
Α  Ι  7ιαιθομ  Α  |  Ιωτ?λ]  4-  τρις  Α  |  οηι  και  3°  Βα  (Ι1^  Β*1* Α)  |  ογπ  τρεις  Α 
9  'νιον  Β*13  (υιοι  Βα1>Α)  |  Σεμει  Α  \  Αλωθειμ]  Σαλωμειθ  Α  \  Ειειηλ]  Αζιηλ Α  |  και  τρεις  Αιδαν  Β*  ογώ  και  τρεις  Βά{>  οιη  τρεις  Α  |  Αιδαν]  ρΓ  κ  Ββ1> ιη£  5ΐη'5ΐΓ 
(ίμια^ί  και  Ααν?)  Αραν  Α  \  πάτριων]  \)χ  των  Α  \  των  Εδα^]  τω  Αεαδαν  Α 
10  νιοι  Β*  (νιοις  Β;ι1ί)  \  Σεμει  Α  (1)ϊδ)  |  οηι  και  Ιωα$  και  Βερια  Α 47 



ΧΧΙΠ  II  ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  Α 

Β  και  Βεριά'  ούτοι  υιοί  Σεμεεί,  τέσσαρες,    "και  ήν  'ϊ,έθ  6  άρχων,  και  ιι 
Ζιζά  ό  δεύτερος·  και  Ίώας  και  Βεριά  ονκ  έπλήθννεν  νιονς,  και  έγενετο 
εις  οίκον  πάτριας  εις  έπίσκεψιν  μίαν.    12νιοι  Καάθ'  Άμβράμ,  Ίσσάαρ,  ΐ2 
Χεβρών,   Όζειήλ,   τέσσαρες.     Ι3νΊο\  Άμβράμ·   Άαρώι/  και  Μωσ^ί.  13 
και  διεστάλη   Ααρών  του  άγιασθήναι  αγια  άγιων  αυτός  και  οι  νιοι 
αυτού  εως  αιώνος,  τον  θυμιαν  εναντίον  του  κυρίου,  λειτουργείν  και 

επεύχεσθαι  επϊ  τω  ονόματι  αυτού  εως  αιώνος.    14 και  Μωυσής  άνθρωπος  14 
τον  θεού,  νιοι  αυτού  εκλήθησαν  εϊς  φυλήν  του  Αευεί.    τ5νίοι  Μωνση·  15 

Τηρσάμ   και  Έλιε'£ερ.     τ6νιοι   Τηρσάμ'  Σονβαήλ    ό    άρχων.     17 και  ̂  
ήσαν  νιοι  τω  'Έλιέζερ  'Ρααβιά  ό  άρχων,  και  ουκ  ήσαν  νιοι  έτεροι· 
και  νιοι  'Ρααβιά  ηύξήθησαν  εις  ΰψος.    τ8υιοϊ  Ίσσαάρ·   Σαλωμώθ  ό  ι8 
άρχων.     19υίών  Χεβρών  Ίδούδ  ό  άρχων,  Άραδιά  ό  δεύτερος,  Όζιήλ  19 
ό  τρίτος,  Ίκεμίας  ό  τέταρτος.    20  υιοί  Όζιήλ·  Μειχάς  ό  άρχων  και  2ο 
Ίσειά  ό  δεύτερος.    21  νιοι  Μεραρεί'  Μοολεί  και  Όμονσεί,  νιοι  Μοήλ·  ζτ 
Έλεα£άρ  και  Κείς.    22 και  άπεθανεν  Έλεαζάρ,  και  ουκ   ησαν  αυτω  22 
υιοί  αλλ'  ή  θυγατέρες,  και  ελαβον  αύτάς  νιοι  Κε\ς  αδελφοί  αυτών. 
23υίοί  Μονσεί·  Μοολεί  και  Αιδαθ  και  Άρειμώθ,  τρεις.    24ουτοι  υιοί  ̂  
Λευεί   κατ    οίκους   πατριών   αυτών,   άρχοντες   τών  πατριών  αυτών 

κατά  την  επίσκε-^ην  αυτών  κατά  τον  αριθμόν  ονομάτων  αυτών  κατά 
κεφαλήν  αυτών,  ποιουντες  τά  εργα  λειτουργίας  οϊκου  Κυρίου  από 

εικοσαετούς   και   επάνω.     25οτι  είπεν   Αανείδ  Κατέπανσεν   Κύριος  25 
ό  θεός  Ισραήλ  τω  λαω  αυτοί),  και   κατεσκήνωσεν  εν  Ιερουσαλήμ 

εως  αιώνος.    26 και  οι  Αευεϊται  ουκ   ήσαν  αίροντες  τήν  σκηνήν  και  26 
τά  πάντα  σκεύη  αυτής  εις  τήν  λειτουργίαν  αντής·  27 ότι  εν  τοις  λόγοις  ιη 
Δαυείδ  τοις  έσχάτοις  εστίν  ό  αριθμός  υιών  ΑενεΧ  από  εικοσαετούς 

και  επάνω,  28οτι  εστησεν  αυτούς  έπ\  χείρα  Ααρών  του  λειτουργείν  28 
εν  ο'ίκω  Κυρίου  επ\  τάς  αύλάς  και  ε'πι  τά  παστοφόρια,  και  έπι  τον 
καθαρισμόν  τών  πάντων  άγιων,  και  επ\  τά  εργα  λειτουργίας  τον 

θεού·  29 εις  τους  άρτους  της  προθέσεως,  εις  τήν  σεμίδαλιν  της  θυσίας,  29 
και  εις  τά  λάγανα  τά  αζνμα,  και  ει$·  τήγανον,  και  ει'ϊ  τήν  πεφυραμένην, 

Α       11  Βα|ρια  Α  |  επληθυναν  Α  |  εγενορτο  Α  12  Αμραμ  Α  (ϊίειη  13)  ί  Ισ- 
σάαρ] ρΓ  και  Α  |  Ο^ει^λ]  και  ΟζιηΧ  Α  14  Λευι  Α  (ΐίβπι  24)  17  ησαν  2°] 

+  τω  Ελιε^ερ  Α  |  ζερ  νιοι  έτεροι  και  ϊη  πΐ£§  βί  5ΐιρ  Γ&5  Α3  (οιη  υιοί  ετ.  και  Α*)  | 
ηυξησαν  Α*  (ηυξηθησαν  Αα?)  18  Σαλονμωθ  Α  19  Ιδουδ]  Ιερία  Α  | 
Αμαδια]  Αμαρια  Α  |  ΟξΊηλ]  ΙαζιηΧ  Α  20  Μειχα$]  Μιχα  Α  |  Ισεια]  Ιεσσια 
Α       21  Μοολι  Α  (ϊίειη  23)  |  Ομουσει]  Μούσι  Α  |  Μοτ?λ]  Μοολι  Α  |  Ελια$αρΑ 
23  Μούσι  Α  |  Αιδα0]  Εδερ  Α  |  Αρειμωθ] Ιαριμωθ  Α  \  τρει  Β*  (τρευ  ΒΛΐ3) 
24  οιη  αντων  4°  Α  25  Ισραήλ  τω]  τω  Ισλ'Ι  Α  26  τα  πάντα]  πάντα  τα  Α 
27  νιων  Λευει]  των  Λευιτώ-|  Λευι  Α  28  εττι  ι°]  επει  Β*  (εττι  Β5)  |  τον 
θεον]  ρΓ  οίκου  Α .  48 



ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  Α 
χχιν  ΐ5 

30  και  εις  πάν  μετρον  30  και  τον  στήναι  πρωϊ  τον  αινειν,  εζομολογεισθαι  Β 
3ΐ  τώ  κνρίω,  καϊ  όντως  το  εσπερας'  31  και  έττΐ  πάντων  των  αναφερομένων 

ολοκαντωμάτων  τω  κνρίω  §ν  τοΊς  σαββάτοις  και  Ιν  ταίς  νεομηνίαις 

και  εν  ταϊς  εορταΐς,  κατά  αριθμόν,  κατά  την  κρίσιν  επ'  αντοΐς  διά 
32  παντός    τώ    κνρίω.     32  καϊ  φνλάξονσιν  τάς    φνλακάς    σκηνής  τον 

μαρτνρίον  και  τάς  φνΧακάς  ν'ιών  Ααρών  αδελφών  αντών,  τον  λειτονρ- 
XXIV    ι  γεϊν  Ιν  ο'Ίκω  Κνρίον.  τΚαϊ  τονς  νιονς  Ααρών  διαιρέσει  Ναδά/3 

2  και  Ά/3ιουδ,  Έλεαζάρ  και  Ίθαμάρ·  2 και  άπεθανεν  Ναδα/3  και 
'Αβιονδ  εναντίον  τον  πατρός  αντών,  και  νιο\  ουκ  ησαν  αντοΐς'  και 

3  ιεράτενσεν  Ίϊλεαζάρ  και  Ίθαμάρ  νίοϊ  ' Ααρών  3  και  διεϊλίΐ>  αντονς 
Αανείδ,  και  Σαδώκ  εκ  τών  ν'ιών  Έλεαζάρ,  και  Αχειμελεχ  εκ  τών 
νιών  Ίθαμάρ,   κατά   την  επίσκεψιν   αντών,    κατά    την  λειτονργίαν 

4  αντών,  κατ  οΐκονς  πατριών  αντών.  4 και  ενρεθησαν  οι  νιοι  Έλεαζάρ 
πΧείονς  εις  άρχοντας  τών  δννατών  παρά  τονς  νιονς  Ίθαμάρ·  και 
διεΐλεν  αντονς,  τοις  νιοίς  Έλεαζάρ  άρχοντας  εις  οΐκονς  πατριών  εξ  και 

5  δεκα,  τοις  νιοϊς  Ααρών  Ίθαμάρ  κατ*  ο'ίκονς  πατριών.  5  και  διεΐλεν  αντονς 
κατά  κΧηρονς  τοντονς  προς  τούτονς,  οτι  ησαν  άρχοντες  τών  άγιων 
καϊ  Άρχοντες  Κνρίον  εν  τοις  νίοϊς  ΈΧεαζάρ  και  εν  τοις  νίοΐς  Ίθαμάρ. 

6  6 και  εγραψεν  αντονς  Σαμαίας  νιος  Ναθαναήλ  6  γραμματεύς  εκ  τον 
Αενεϊ  κατεναντι  τον  βασιλέως  και  τών  αρχόντων,  και  Σαδώκ  ό  ιερεύς, 

και  1  Αχειμελεχ  νιος  'Αβιαθάρ,  και  άρχοντες  τών  πατριών  τών  ιερέων 
καϊ  τών  Αενειτών  οί'κου  πάτριας  εις  εις  τω  ΈΧεαζάρ  και  εί$·  ευ  τώ 

η  Ίθαμάρ.     7  καϊ  εξήλθεν  ό  κΧήρος  ό  πρώτος  τω  Ίαρείμ,  τώ  Άναιδειά 
®  ό  δεύτερος,  8τω  Χαρήβ  ό  τρίτος,  τω  Σεωρε\μ  ό  τέταρτος,  9τω  ΜεΧχειά 

ίο  ό   πέμπτος,  τώ   ΒενιαμεΧν  ό   έκτος,  10 τω  Κώς  ό  έβδομος,  τώ  'Αβιά 
ό  όγδοος,  1ιτω  Ιησού  ό  ένατος,  τω  Ίσχανιά  ό  δέκατος,  Ι2τω  Έλιαβιει 

13  ό  ενδέκατος,  τω   Ιακειμ  ό  δωδέκατος,  Ι3τω    Οχχοφφά  ό  τρισκαιδε- 
14  κατος,  τω  ΤεΧβά  ό  τεσσαρεσκαιδε  κατος,  Ι4τω  Έμμήρ  6  πεντεκαιδε- 
15  κατο?,  τω  Χηζεϊν  ό  εκ  καιδε  κατος,  Ι5τω  'Αφεσή  ό  επτακαιδε  κατος,  τώ 

29  μετρον]  ίη  μ  ταδαΐΐς  Β?       XXIV  1  τοις  νιοι*  Α  |  διαιρέσει  Ναδα/3  και]  Λ 
διαιρεσει\ς  ($ΐε)  υιοι  Ααρών  Ναδα/3  και  δαρ  Γ3.5  61  ίη  πΐ£  Αα  3  διειδεν 
Α  |  Αχιμε\λεκ  Α  4  οι  νιοι]  οϊώ.  οι  Α  \  εξ  και  δεκα]  εκκαιδεκα  Α  |  του 
νιοις  2°]  ρΓ  και  Α  ]  οηι  Ααρών  Α  |  πάτριων  2°]  +  οκτώ  Α  6  Σαμμαιας  Α  | 
Αευι  Α  (ΐίοπι  2θ)  |  ο  ιερεύς]  του  ιερέως  Α  |  Αχιμελεχ  Α  ]  υιο$  -2°]  νιοι  Α* 
(νιου  Α?)  |  Αευιτων  Α  7  ο  κλήρος]  ολόκληρος  Α  |  Ιαρειμ]  Ιαρειβ 
Α  |  Αναίδεια]  Ιδεια  Α  8  Χαρηβ]  Χαρημ  Α  |  τω  Σεωρειμ]  του  Σεωριν  Α 
9  Μελχια  Α  |  Βενιαμειν]  Μειαμειν  Α  10  Κως]  Ακκως  Α  |  θ7δο$  Α 
11  Ισχαιαα]  Σεκενια  Α  12  Ελιαβιει]  Έλιασειβ  Α  |  Ιακειμ]  Ελιακειμ.  Α 
13  Οχχοφφα]  Οφφα  Α  |  Τελβα]  Ισβααλ  Α  14  Εμμηρ]  Βελγα  Α  \ 
πεμττεκαιδ.  Β*  (ττεντεκαιδ.  ΒΆί>)  |  Χηζειν]  Εμμηρ  Α  15  Αφεση]  Ιεζειρ  Α 
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XXIV  ΐό  ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  Α 

Β  Φεταιά  ό  όκτωκαιδεκατος,  ι6τω  Έζεκήλ  6  εννεακαιδεκατος,  τω  Άχεϊμ  ό  ι6 
εικοστός,  17  τω  Ταμούλ  ό  εις  και  εικοστός,  τω  Αδαλλαί  6  δεύτερος  και  17 
εικοστός,  ι8τώ  Μαασαί  6  τρίτος  και  εϊκοστός.   Ι9αΰτη  ή  επίσκεψις  ̂  
αυτών   κατά  την  λειτουργίαν   αυτών  του    είσπορεύεσθαι    εις  οίκον 
Κυρίου  κατά  την  κρίσιν  αυτών  διά  χειρός  Ααρών  πατρός  αυτών,  ώς 

ενετειλατο  Κύριος  6  θεάς  Ισραήλ.  20 Και  τοις  νΐοΐς  Αευεϊ  τοΊς  2ο 
καταλοίποις'  τόΐςυίοις  Άμβράμ  Ίωβαήλ,  Ίεδειά·  2Ιτω  'ΐααβιά  ό  άρχων.  2ΐ 
22  και  τω  Ίσσαρεί  Σαλωμώθ'  τοις  υΐοΊς  "Σαλωμώθ  Ίνάθ.     23 νιοι.  Ίηδει-  ̂  
μου·  Άααδιά  ό  δεύτερος,  Ίαση  6  τρίτος,  Ίοκόμ  δ  τέταρτος.    24Όζειήλ  24 
Μειχά·  υίοϊ  Μειχά  Σαμήρ·  25άδελφ6ς  Μειχά  Ίσια·  υιός  Ίσιά  Ζαχαρία.  25 
26υιο\  ΜεραρεΙ  Μοολεϊ  και  Όμονσεί.  υιοιΌζειά-  27 του  Μεραρεϊ  τω  Όζειά,  ̂  
νιοι  αυτού  Ίσοάμ  και  Ζακχούρ  και  Άβαί.    28τώ  Μοολεί  'Έλεαζάρ  και  28 
Ίθαμάρ'  και  άπεθανεν  'Έλεαζάρ  και  ουκ  ήσαν  αυτω  υιοί.    29τω  Κείς·  29 
νιοϊ  του  Κε\ς  Ίραμαήλ.    30 και  υίοϊ  του  Μοουσεί  ΜοοΧλεϊ  και  Ήλά  30 
και  Άρειμώθ.     ούτοι  υίοϊ  τών  Αευειτών  κατ   ο'ίκους  πατριών  αυτών. 
31  και  ελαβον  και  αυτοί  κλήρους  καθώς  οί  αδελφοί  αυτών  νιοι  Ααρών  31 
εναντίον  τον  βασιλέως  και  Σαδώκ   και   Άχειμέλεχ   και  άρχων  τών 
πατριών  τών  ιερέων  και   τών  Αενειτών  πατριάρχαι  Άραά/3,  καθώς 

οι  αδελφοί  αυτού  οι  νεώτεροι.  1Καί  εστησεν  ΑαυεΙδ  ό  βασιλεύς  ι  XXV 
και  οι  άρχοντες  της   δυνάμεως  είς  τά  εργα  τους  υιούς  Άσάφ  και 
Αιμάν  και  Ίδειθών  τούς  άποφθεγγομενους  εν  κινύραις  και  εν  νάβλαις 
και  εν  κυμβάλοις·  και  εγενετο  ό  αριθμός  αύτών  κατά  κεφαλήν  αυτών 
εργαζομένων  εν  τοις  εργοις  αύτών.     2 υιοί  Άσάφ·  Σακχούς,  Ίωστ)φ  2 
και  Ναθαλίας  και  'Έραήλ·  νιο\  Άσάφ  εχόμενοι  του  βασιλέως.    3τω  3 
Ίδειθών,  υιο\  Ιδειθών  Ύουνά  και  Ούρεϊ  και  Σαιά  και  Σεμβει  κάί'Ασαβιά 

Α       15  Φεταια]  Αφεσση  Α  16  Ε^εκ^λ]  Φεθεια  Α  |  Αχειμ]  Εζεκηλ  Α 
17  Ταμουλ]  Ιαχειν  Α  |  Αδαλλαι]  Ταμουηλ  Α  |  δεύτερος]  δες  Γ£δ  I  Ιίί  ϊη  Α 
18  Μαασαί]  Δαλαια  Α  |  εικοστός]  +  τω  Μοοζάλ  ο  τέταρτος  και  εικοστός  Α 
20  Αμραμ  Α  |  ΙωβαηΧ]  Σου\βαηλ'  Α  |  Ιβδεια]  Ιαδαια'  Αραδεια*  Α  21  άρ- 

χων]+Ιεσια5  Α  22  Ισσααρι  Α  23  υιοί]  ρΓ  και  Α  |  Ιηδειμου] 
ϊεδιον\  Α  |  Αμαδια]  Αμαριας'  Α  \  Ιαση]  ΙαξιηΧ  Α  \  Ιοκομ]  Ιεκεμια·  Α 
24  0^ει??λ]  νιοι  Οζιηλ  Α  |  Μιχα  Α  (Ηδ:  ίίεπι  25)  25  αδελφοις  Α  |  Ισια  ι°] 
Ασια  Α  |  νιος]  νιοι  Α  \  Ζαχαρίας  Α  26  Μεραρι  Α  |  Μοολι  Α  |  Ομονσει] 
Μούσι  Α  |  0£εια]  Οζια'  νιοι  Βοιίί|  Α  27  του  Μεραρει]  νιοι  Μεραρι  Α  ! 
Οζια  Α  |  ϊσσοαμ  Α  |  Αβαι]  Ωβδι  Α  28  Μοολι  Α  |  οηα  και  Ιθαμαρ.,.νιοι  Α 
30  Μοουσει]  Μούσι  Α  |  Μοολλει]  Μοολι  Α  |  Ηλα]  Εδερ  Α  |  Αρειμωθ]  ϊεριμωθ 
Α  |  Αενιτων  Α  (ίίεπι  $τ)  31  Αχιμελεχ  Α  |  άρχων  των]  αρχόντων  Α  \ 
πατριάρχαι]  πατριαι  Α  |  Αρααβ]  Αρως  Α  XXV  1  Ιδιθονμ  Α  2  Σα\-- 
χονς]  Ζακχονρ  Α  |  Ιωστ;0]  ρΓ  και  Α  |  Ναθανιας  Α  |  Έραηλ]  Ιε|σι??\  Α  | 
εχομενα  Α  2 — 3  ως  τω  1δι\θονμ  νιοι  ίη  ιώ§  εί  δΐιρ  Γ3.δ  Αα  (οηι  υιοι 
Ιδιθονμ  Α*)  3  Ιδιθονμ  Α  (1)ΐδ)  |  Τοννα]  Τοδολιας·  Α  |  και  Οΐ'ρει] 
Σουρι'  Α  |  Σαια]  Ιεεια  Α  |  Σεμει  Α  |  Ασαβιας  Α 

5° 
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και  Ματταθίας,  εξ,  μετά  τον  πατέρα  αυτών  Ίδειθών  εν  κιννρα  άνα-  Β 

4  κρουόμενος  εζομολόγησιν  και  αίνεσιν  τώ  κυρίω.  Λτω  Α'ιμανεί,  νιο\ 
Αίμάν  Βονκείας  και  Ήανθανίας  και  Άζαραήλ  και  Σονβαήλ  και  Άμσον 

και  Ίερεμώθ  και  Ά^ανι'αί  και  Ήλια#ά#  και  Γοδολλα#ει  και  'Ρωμεί· 
5  υίοί*Ωδ  και  Ίει/3ασάκα  και  Μαζ/0εί  και  Ώθηρεί  και  Μελ£ώ#.  5  παυτεί 
οντοι  νίο\  τω  Αίμάν  τω  άνακρονομένω  τω  βασιλε'ι  εν  λόγοις  θεού 
νψώσαι  κέρας·  και  εδωκεν  θεός  τω  Αίμάν  νιους  δέκα  τέσσαρες  και 

6  θυγατέρας  τρεϊς.  6 πάντες  ούτοι  μετά  του  πατρός  αυτών  ύμνωδούντες 
εν  οίκω  θεοΰ  εν  κνμβάλοις  και  εν  νάβλαις  και  εν  κινΰραις  επόμενα 

Τ  του  βασιλέως,  και  Άοταφ  και  Ίδειθούν  και  Αίμανεί.  7  και  έγένετο 
ό  αριθμός  αυτών  μετάτούς  αδελφούς  αυτών,  δεδιδαγμένοι  αδειν  Κ,υρίω, 

8  πάς  σννιων  διακόσιοι  όγδοήκοντα  και  οκτώ.  8και  εβαλον  και  αυτοί 
κλήρους   έφημεριών  κατά  τον  μικρόν  και   κατά  τον  μέγαν,  τελείων 

9  και  μανθανόντων .  9 και  έξήλθεν  ό  κλήρος  6  πρώτος  υιών  αυτού 

και  αδελφών  αύτοΰ  τω  Άσάφ,  τω  Ιωσήφ,  Γαλουιά  ό  δεύτερος,  'Ή,νειά, 
ίο  αδελφοί  αύτοΰ  και  υιο\  αύτού  δέκα  δύο·  10 ό  τρίτος  Ζαχχούθ,  υιός 
ιι  αύτού·  και  αδελφοί  αύτού  δέκα  δύο·  11  ό  τέταρτος  Ιεσδρεί,  υιοί  αύτού 
ΐ2  και  αδβλφοι  αύτού   δέκα   δύο·  12 ό  πέμπτος  *Χαθάν,  υίο\  αύτού  και 
13  αδελφοί  αύτού  δέκα  δύο·  Ι3ό  έκτος  Βουκείας,  νιοι  αύτού  και  αδελφοί 
14  αύτού  δέκα  δύο·  146  έβδομος  Ίσεριήλ,  νιοι  αυτού  και  αδελφοί  αύτοΰ 
ΐ5  δε'κα  δύο·  156  όγδοος  Ίωσειά,  νιο\  αύτού  και  αδελφοί  αύτού  δέκα  δύο· 
^  ι6ό  ένατος  Μανθανίας,  υιοί  αύτού  και  αδελφοί  αύτού  δέκα  δύο·  17  ό 
ι8  δέκατος  Έαεει',  νιοι  αύτού  και  αδελφοί  αύτού  δέκα  δύο·  ι86  ενδέκατος 
19  Άζαριά,  νιοι  αύτού  και  αδελφοί  αύτού  δέκα  δύο·  196  δωδέκατος  Άριά, 
2ο  υιοί  αύτού  και  αδελφοί  αύτού  δέκα  δύο·  20  ό  τρισκαιδέκατος  Σουβαήλ, 
2ΐ  υιοί    αύτού    και  αδελφοί  αύτού   δέκα  δύο·  21  ό  τεσσαρεσκαιδέκατος 
22  ̂ Ιατταθίας,  υ'ιοι  αύτού  και  αδελφοί  αύτοΰ  δε'κα  δύο·  22 ό  πεντεκαιδέκατος 
23  'Έρειμώθ,  υιοι  αύτού  και  αδελφοί  αύτού  δέκα  δύο·  236  έκκαιδέκατος 

3  Ιδι^ουν  (3°)  Α  |  ανακρονομενοι  Α  4  Αιμανει]  Αιααρ  Α  |  Βουκεια:]  Α 
Βοκκια:  Α  |  Ματ  θανιας  Α  |  Αί'αρα^λ]  Ο^'ιηλ  Α  |  οηι  και  Αμσον  Α  |  Ιε\ριμουθ 
Α  |  Ηλια0α0]  Ανά**·  και  Ελι  α#α  Α  |  Γεδολλα0ι  Α  |  Ρωμει]  Ϋωμεμθΐ'  Α 
υιοι  Ωδ]  Ε^ερ'  Α  |  Ιειβασακα]  Σέβα.·  καιταν  (δΐο)  Α  |  Μαρ0ει]  Μεαλω0ι  Α  | 
Ωθηρει]  Ιω  εθιρι'  Α  |  Μελ^'ω^]  "ΜααξΊωθ  Α        5  τεσσάρας       |  θυγατέρες  τρις Α  6  οικω  θεον]  οικώ  κϊτ  Α  |  Ιδιθονν  Α  |  Αιμαν  Α         7  τοΐ'$  αδελφοι-ϊ] 
των  αδελφών  Α  |  οιτι  και  2°  Α  9  ο  κλήρος]  ολόκληρος  Α  |  τω  Ιωστ/0]  τοί'  I. 
Α  |  Γαλοι/ια]  Γοδολιαϊ  Α  |  Ηι>ια  Α  |  δεκα  δυο]-  δώδεκα  Α  (ίΐεηι  ίηίτα.  [ίο — 31! 
2θ'"  16γ)  10  Ζακχοι-ρ  Α  |  ιίοϊ]  νιοι  Α  11  Ιεσδρι  Α  12  ?\αθανιας  Α 
13  Βοι/κειαί]  Κοκκία:  Α  14  Ισεριήλ]  Ισρεηλα'  Α  15  Ιωσεια]  Ισιας']  Α 
16  ΜατθανιΛί  Α  17  Ε/ζεει]  Σεαει  Α  18  Αβαρία]  Εφ^λ  Α 
19  Αρια]  Ασαβια  Α  21   Ματτα/9ια?]  Ματθία:  Α  22  Ερειαω0] 
Ιεριμωθ'  Α  23  δέκατο:  Αι/αν  δαρ  Γ&5  Α1  (ρΓ  ΓΛ8  I  Πΐ) 
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Β  Ανανίας,  νιοι  αντον  και  αδελφοί  αντον  δέκα  δύο·  24  ό  έπτακαιδέκατος  ι\ 
Βακατά,  νιοι  αντον  κα\  αδελφοί  αντον  δε'κα  δυο·  25 ό  οκτωκαιδέκατος  25 
Ανανίας,  νιοι  αντον  και  αδελφοί  αύτού  δέκα  δυο·  26  ό  έννεακαιδέκατος  26 
Μεθαθεί,  νιοι  αντον  καϊ  αδελφοί  αντον  δε'κα  δυο·  27 ό  εικοστός  Αϊμαθά,  ιη 
νιοι  αντον  και  αδελφοί  αντον  δέκα  δυο·  28ό  εικοστός  πρώτος  Ήθεί,  28 
υίοιαύτοί)  και  αδελφοί  αύτου  δε'κα  δυο·  29  ό  εικοστός  δεντερος  Τοδομαθεί,  29 
υίοι  αύτου  και  αδελφοί  αντον  δέκα  δυο·  3°ό  τρίτος  και  εικοστός  Μεαζώθ,  30 
υίοι  αυτόν  και  αδελφοί  αύτου  δε'κα  δύο·  3Γ6  τέταρτος  και  εικοστός  'Ρο-  31 
μελχεί,  υίοι  αύτου  και  αδελφοί  αντον  δε'κα  δύο.  ΙΕίϊ  διαιρέσεις  των  ι 
7Γυλω^  υίοι  Κορεείμ·  Μοσολαήλ  υίόϊ  Κωρψ  εκ  των  νιων  Άβια,  Σαφάρ. 
2και  την  Μοσαληα.  νιον  Ζαχαρίον  6  πρωτότοκος  Ίδερ^λ,  Ζαχαρίας,  τ. 
ΊενονήΧ,  3Ίωλάρ.,  Ίωι>α$·,  Έλιωναίί  ό  έβδομος.  4  και  τω  Άβδοδομ  υίοι·  ̂  
Σαμαίας  ό  πρωτότοκος,  'ΐωζαβάθ,  Ίωάθ,  Σαχάρ,  Ναάϊ,  Ίειήλ,  5ΆμειήΧ,  5 
Ίσσαχάρ,  ΊαφθοσΧααθί'  οτι  ενΧόγησεν  αντον  ό  θεός.    6  και  τω  Σαμαία  6 
υίω  αντον  ετέχθησαν  υίοι  του  πρωτοτόκου  'Ρωσαι  εΐί  τόν  οίκον  τον 
πατρικον  αντον,  οτι  δννατοϊ  ησαν.     7 νιοι  Σαμαί·  Τοονεϊ  και  'ΡαφαήΧ  η 
και  'Ω,βηδ  και  'ΈΧηζαβάθ  και  Άχιονδ,  υίοι  δννατοϊ,  'Έννον  και  Σαβχειά 
και  Ίσβακώμ.    8 πάντες  άπο  των  νιων  Άβδοδόμ,  αύτοί  και  οί  αδελφοί  8 
αύτών  και  υίοι  αντών  ποιονντες  δννατως  εν  τη  εργασία,  οί  πάντες 
έξήκοντα  δύο  τω  Άβδοδόμ.    9 και  τω  Μοσοραρείδ  υίοι  και  αδελφοί  9 
δέκα  και  οκτώ  δννατοϊ.     10 και  τώ  Ίοσσά  τωι>  υιών  Μερραρει  υίοι  ίο 
φνΧάσσοντες  την  άρχην,  οτι  ούκ       πρωτότοκο^·  και  έποίησεν  αντον 
6  πατήρ   αντον   άρχοντα  της  διαιρέσεως  της  δεντέρας.     1ιΎαβ\α\  ιι 

Α  24  Βακατα]  Ιεσβακαταν  Α  25  Αϊ/αια  Α  26  Με<9α<?ει]  Μέλλει  Α 
27  Αιμα0α]  Ελια0  Α  28  πρώτος]  ρτ  και  Α  |  Η0ει]  ϊεθιρι'  Α  29  Γοσομα- 
0ει]  Τεδδελθι  Α  30  Μεα^]  Μααζιωθ"  Α  31  Ρομελχει  (δνιρεΓδΟΓ  ωθ 
Β313)]  Ρωμεθ'μιεζερ  Α  \  αδελφοί]  ρτ  οι  Α  XXVI  1  ευ]  και  Α  |  διαίρεσα 
Α  |  7τυλαΗ>]  φυλών  Β  |  υιοι]  υιου  Α  |  Κορεειμ]  Κορε  Α  \  Μοσολαηλ]  Μοσολλαμ 
Α  |  Κωρη]  Κωρηε  Α  \  Αβια  Σαφαρ]  Ασαφ  Α  2  την  Μοσαληα]  τω\  Μασελ- 
λαμια  Α  \  υιου]  νιοι"  Α  |  Ζαχαριου]  Ζαχαρίας  Α  |  Ιδερτ;λ]  Ιαδιηλ  Α  \  Ζαχα- 

ρίας] Ζαβα\διας  ο  τρίτος"  Ναθανα'  ο  τεταρτος'  Α  2 — 3  Ιενονηλ  Ιωλαμ] 
Ιενουηλωλαμ"  ο  πεμπτος'  Α  3  Ιω^α*]  Ιω^ά*  ο  έκτος  Α  |  Ελιω^αυ]  Ελιω- 
^αι'  Α  4  Σαμειας  Α  \  Ιωζαβαθ]  Ιωζαβαδ"  ο  δευτερος'\  Α  \  Ιωαθ]  Ιωαα* 
ο  τρίτος"  Α  |  Σαχαρ]  Σαχιαρ"  ο  τέταρτος·]  Α  |  Νααϊ  Ιει^λ]  Ναθαναήλ"  ο  πέμ- 

πτος" Α  5  Αμειηλ]  Αμιηλ"  ο  εκ|το$*  Α  |  Ισσαχαρ]  +  ο  έβδομος  Α  | 
Ιαφθοσλααθι]  Φολλαθι"\  ο  όγδοος"  Α             6  Σαμεια  Α  [  τω  πρωτοτοκω  Α 
7  Σαμαι]  Σεμεια  Α  \  Τοονει]  Τοθνι  Α  |  Ωβηδ]  ϊωβηδ  Α  |  Ελη&βαθ]  Ελ&βαδ 
Α  |  Αχίου  Α  |  δυνατοί]  +  ισχυι  Α  |  Έννου]  Ελιου  Α  |  Σαβχεια]  Σαμαχιας 
Α  |  Ισβακωμ]  Ιε\βακωβ  Α  8  Αβδεδομ  (ι°)  Α  9  Μοσομαμειδ]  Μεσολ- 
Χεμια  Α  \  οκτω  και  Α  10  Ιοσσα]  Ωσα  Α  |  των  νιων]  ρτ  απο  Α  \  Μεραρι 
Α  |  ην]  +  αυτω  Α           11  Ύαβλαι]  Χελχειας  ο  δεύτερος"  Ταβε\λιας  Α 5  ? 
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6  τρίτος,  Ζαχαρίας·  πάντα  ούτοι  υίοι  και  αδελφοί  τω  Ίοσσά  τρισκαί-  Β 
ΐ2  δ^κα.     Ι2τούτοις  αϊ  διαιρέσεις  των  πυλών  τοις  αρχουσι  τών  δυνατών 
ΐ3  εφημερίαι  καθώς  οί  αδελφοί  αυτών  λειτουργείν  εν  οίκω  Κυρίου.     13  και 

εβαλον  κλήρους  κατά  τον  μικρόν  κα\   κατά  τον  μεγαν  κατ*  ο'ίκους 
ΐ4  πατριών  αυτών  εις   πυλώνα  κα\   πυλώνα.     14 και  επεσεν  6  κλήρος 

τών  προς  ανατολάς  τώ  Σαλαμειά  και  Ζαχαριά,  υιοί.  Σωάζ·  τω  Μελχειά 
ΐ5  εβαλον  κλήρους,  και  έξήλθεν  6  κλήρος  βορρά'  Ι5τω  Άβδοδομ  νότον 
ιό  κατεναντι   ο'Ίκου   εσεφειν  16  εις  δεύτερον  τώ  Ίοσσά   προς  δυσμαΐς 

μετά  την  πύλην  παστοφορίου  της   αναβάσεως"   φυλακή  κατεναντι 
ι;  φυλακής.    17 προς  ανατολάς  εξ  την  ημεραν,  βορρά  της  ημέρας  τέσσαρες, 
ι8  νότον    της  ημέρας  τέσσαρες,    και  «ϊ  το   εσεφειν   δύο   ι8α$·  διαδβ- 

χομενους,  και  τω  Ίοσσά  προς  δυσμαϊς  μετά  την  πύλην  του  παστο- 
φορίου   τρεις.      φυλακή    κατεναντι    φυλακής  της  αναβάσεως  προς 

ανατολάς  της  ημέρας  εξ,  και  τω  βορρά  τέσσαρες,  και  τω  νότω  τέσσαρες, 
και  εσεφε\μ  δυο  εις  διαδεχόμενους,  και  προς  δυσμάΐς  τέσσαρες,  και 

19  €ΐ?  τον  τρίβον  δυο  διαδεχόμενους.     19 αύται  αί  διαιρέσεις  τών  πυλωρών 
2ο  τοΊς  υιοίς  Καάθ  και  τοις  Μερραρεί.     20  και  οι  Αευεϊται  αδελφοί  αυτών 

επι  τών  θησαυρών  ο'ίκου  Κυρίου  και  επ\  τών  θησαυρών  τών  καθη- 
2ΐ  γιασμενων.     2Ιυίοι  Χαδάν  ούτοι,  Τηρσωνεί·  τώ  Ααδάν  και  Ίαιεηλ  του 

Ίού'  νιοι  Ίειήλ  άρχοντες  πατριών  τω  Ααδάν  τω  Γηρσωνεϊ  Ίειήλ. 

22  22  υίοι  Ίβιήλ  Ζεθομ  και  Ίωήλ  οι  αδελφοί,  επ\  τών  θησαυρών  ο'ίκου 
^  Κυρίου.    23τω  Άμβράμ  και  Ίσσάαρ  Χεβρών  και  Όζειήλ.     24και  Ίωήλ 
25  ό  του  Τηρσάμ  του  Μωσή  επ\  τών  θησαυρών.  25 και  τώ  άδελφώ  αυτού 

τώ   Έλιεζερ  'Ραβίας  υιος   και  Ώσαίας  και  Ίωράμ   και  Ζεχρεϊ  και 
26  Σαλωμώθ.  26 αυτός  Σαλωμώθ  και  οί  αδελφοί  αυτοί)  επ\  πάντων 

τών  θησαυρών  τών  αγίων,  οϋς  ηγίασεν  Δαυβίδ  ό  βασιλεύς  και  οι 
άρχοντες  τών  πατριών  χιλίαρχοι  και  εκατόνταρχοι  και  αρχηγοί  της 

11  Ζαχαρια$]  +  ο  τέταρτος  Α  |  ούτοι]  οι;||τοι  Β*  υ  ρΐΌ  ου  Β*  ο\υτοι  Β*>  |  Α 
Ιοσσα]  ίίσα  Α  |  τρισκαιδεκα]  δεκατρις  Α         12  η  διαιρεσις  Α  |  αρχουσιν  Α 
14  προς]  κατα  Α  |  Σαλαμεια  Β*  (Σαλάμια  Β15)]  Σελεμια  Α  |  Σωα£]  Ιωιας  Α  | 
Μβλχια  Α  15  εσεφειν]  ασαφειν  Α         16  βι$  δεύτερον]  τω  Σεφι\ειμ  Α  | 
Ίοσσα]  ί2σα  Α  |  δυσμάς  Α  |  παστοφοριου]  ρτ  του  Α  |  οηι  φυλακή  κατεναντι  Α 
17  προς]  κατ  Α  |  την  ημεραν  εξ]  εξ'  την  ημεραν  Α  \  οιη  ν οτον ...τέσσαρες  Α  \ 
εσεφειν]  ασαφειν  Α  \  δυο]  +  δυο  Α  18  Ιοσσα]  \ας  Α  \  δυσμαις  2°] 
δυσμάς  Α  19  διαιρεσις  Α  \  Κααθ]  Κορε  Α  \  τοις  Μερραρεί]  τοις  υιοις 
Μεραρι  Α  20  Αευιται  Α  21  Χαδαν]  Αεδαν  Α  |  οιτοι]  υιοι  Α  \  Υηρσωνει] 
τω  Υηρσωνι  Α  |  Ααδαν  ι°]  Αεδαν  Α  |  οηι  και  Ιαΐ677λ...Ιίΐί7λ  ι°  Α  |  Ααδαν  ι°] 
Λααδα'  Α  22  υιοι]  ρΓ  και  Α  |  Ιειηλ]  Ιεηλ  Α  \  Ζοθομ  Α  |  οι  αδελφοί] 
ο  αδελφός  αυτού  Α  23  Αμβραμ]  Αμραμι  Α  |  Ισσααρ]  Ισσααρι  Α  \  ΟξΊηλ  Α 
24  Ιω^λ]  Σουβαηλ  Α  \  Μωυση  Α  |  επι]  ρτ  ηγούμενος  Α  25  Υααβιας 
Α  |  υιοί]  +  αυτού  Α  |  Ζεχρι  Α  26  ους]  ου  Α 53 
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Β  δυνάμεως-  27  α  'εΧαβεν  εκ  πόλεων  και  εκ  τών  Χαφύρων,  καϊ  ήγίασεν  ιη 
απ*  αυτών  του  μη  καθυστερησαι  την  οικοδομην  του  ο'ίκου  του  θεού· 
28 και  επϊ  πάντων  τών  άγιων  του  θεού  "Σαμουήλ  του  προφήτου  καϊ  28 
Σαούλ  του  Κεϊς  καϊ  Άβεννήρ  του  Ντ)ρ  και  Ίωάβ  του  Σαρουιά,  πάν 

6  ηγίασεν  δια  χειρός  ΣαΧωμώθ  και  τών  αδελφών  αυτού.    29τώ  Ίσσαρεϊ  29 
Τίωνενειά  και  υίοι  της  εργασίας  της  εξω  επϊ  τον  Ισραήλ  του  γραμμα- 
τεύειν  και  διακρίνειν.    3°τω  Χεβρωνεϊ  Άσαβίας  και  οι  άδελφοϊ  αύτοϋ  30 
οι  δυνατοί,  χίλιοι  και  επτακόσιοι  επϊ  της  επισκέψεως  του  Ισραήλ 
πέραν  του  Ιορδανού   προς  δυσμαϊς  εϊς  πάσαν  Χειτουργίαν  Κυρίου 

καϊ  εργασίαν  του  βασιΧέως.    31τοΰ  ΧεβρωνεΙ  Ύουδείας  6  άρχων  τών  31 
Χεβρωνεϊ,  κατά  γενέσεις  αυτών  κατά  πατριάς·  εν  τώ  τεσσερακοστώ 
ετει  της  βασιΧείας  αυτού  επεσκέπησαν,  και  ευρέθη   άνήρ  δυνατός 

εν  αυτοϊς  εν  'Ριαζήρ  της  Γαλααδειτιδορ.     32  και  οι  αδελφοί  αυτοί)  32 
υίοι  δισχιλιοι  οι  δυνατοί,  επτακόσιοι  οι  άρχοντες  πατριών  και  κατέ- 

στησεν  αυτούς  Ααυεϊδ  ό  βασιΧεύς  επϊ  του  'Ρουβηνεϊ  και  Γαδδεϊ  και 
ημίσους   φυλής   Μανασση    είς    πάν   πρόσταγμα   Κυρίου   και  Χόγον 
βασιΧέως.  ΙΚαι  οι  υίοι  Ισραήλ  κατ  άριθμόν  αυτών  άρχοντες  τών  ι  XXVI: 
πατριών  χιΧίαρχοι  και  εκατόνταρχοι  και  γραμματείς  οι  Χειτουργοΰντες 
τω  Χαω  καϊ  ει$·  πάν  Χόγον  του  βασιΧέως  κατά  διαιρέσεις,  πάν  λόγοι/ 
του  εισπορευομένου  και  εκπορευομένου  μην  α  εκ  μηνός,  είς  πάντας 
τούς  μήνας  του  ενιαυτου,  διαίρεσις  μία  είκοσι  και  τέσσαρες  χιΧιάδες. 

2  και  επ\  της  διαιρέσεως  της  πρώτης  του  μηνός  του  πρώτου  ΣοβάΧ  τ. 
6  του  ΖαβδειήΧ,  και  επϊ  της  διαιρέσεως  αυτού  είκοσι  και  τέσσαρες 
χιλιάδες.    3άπο  τών  υιών  Φάρες  άρχων  πάντων  τών  αρχόντων  της  3 
δυνάμεως  του  μηνός  του  πρώτου.    4 καϊ  έπι  της  διαιρέσεως  του  μηνός  4 

του  δευτέρου  Δωδειά  ό  'Έκχώχ,  καϊ  έπ\  της  διαιρέσεως  αυτού  ε'ίκοσι 
καϊ  τέσσαρες  χιΧιάδες,  άρχοντες  δυνάμεως.    5ό  τρίτος  τον  μήνα  τον  5 
τρίτον  Βαναίας  6  του  Ίωδάε  6  Ιερεύς  ό  άρχων,  καϊ  έπϊ  της  διαιρέσεως 

αυτοί)  τέσσαρες  καϊ  ε'ίκοσι  χιΧιάδες.    6αύτ6ς  Βαναίας  δυνατώτερος  6 
τών  τριάκοντα  καϊ  επϊ  τών  τριάκοντα,  καϊ  επϊ  της  διαιρέσεως  αυτού 

Α       27  πόλεων  ΒΑ?]  των  πο\λεμων  Α*  |  δαφνρων  Β  28  οηι  τον  θεον  Α  | 
Σαρονιαί  Α  |  ηγιασαν  Α  29  ΐσσαρει]  Ικααρι  Α  \   Χωνενεια]  Χωχενιας 
Α  |  υιοί]  +  αυτού  Α  30  Χεβρωνι  Α  \  οι  δννατοι]  νιοι  δ.  Α  |  Κύριοι/]  τω 
κω  Α  31  τον  Χεβρωνεϊ]  τω  Χεβρωνι  Α  |  Τουδειαϊ]  Ιωρια5  Α  |  τέσσαρα- 
κοστω  Βε1>  |  Ριαζ-ηρ]  Ι^Γ^Ρ  Α  |  ΓαλααδΊτιδο?  Α  32  δισχιλιοι  οι  δνν.] 
δννατοι  χίλιοι  Α  \  οι  αρχ.]  οηι  οι  Α  |  ~Ρονβηνι  Α  \  Ταδδι  Α  |  ημισεις  ΒΑ  |  παν πρόσταγμα  Κύριοι;]  πάντα  λογον  τον  θν  Α  XXVII  1  οι  νιοι]  οηι  οι  Α  | 
παν  λογον  (2°)]  εις  πάντα  λογον  Α  \  οηι  και  6°  Α  2  Ζοβαλ]  Ισβοαμ. 
Α        4  Δωδια  Α  |  Εκχωχ]  Αω#ι  Α  6  τα  και  επι  (ι°)...ιίοϊ  αιτου 
δυρ  ταδ  Α&  |  αντου  ι°]  αντων  Αα 
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-  Λαί^αςά^  νίόί  αϊτοί.     '  6  τέταρτος  εις  τον  μήνα  τον  τέταρτον  Άσαήλ  Β 
6  αδελφός  Ίωα3  και  Ά3δβιαί  ό  νίδ$·  αϊτοί  και  οί  αδελφοί,  και  6ϊγι 

8  της   διαιρέσεως  αϊτού  τέσσαρες   και  είκοσι  χιΧιάδες.     'ό  πέμπτος 
τώ  μηνι  τω  ττέμτττω  6  ή-/οι  μένος  Σαλαώθ   6   'Έσράε.   κα\   επ\  της 

9  διαιρέσεως  αϊτοί  είκοσι  τέσσαρες  χιλιάδες.     ?ό  έκτος  τω  μην\  τω 
εκτω  Όδονιαί  ό  τον  'Έκκής  ό  θεκωνείτης,  και  εττ\  της  διαιρέσεως 

ίο  σίτου   τέσσαρες    και    είκοσι    χιλιάδες.      ιζό    ε3δομος    τω   μην\  τω 
έβδόμω  Χέσλης  ό  έκ  Φαλλού  α— ό  των  νιων  Έφράιμ,  και  επι  της 

ιι  διαιρέσεως  αϊτοί  τέσσαρες  και  είκοσι  χιλιάδες.     °β  ο*/δοος  τω  μηνι 
τω  όγδοω  Σ-ο3οχαι  ό  Ίσαθε\  τω  Ζαριά,  και  έττ).  της  διαιρέσεως  αϊτοί 

12  τέσσαρες  και  είκοσι  χιλιάδες.     12 ό  ένατος  τω  μηνι  τω  ενάτω  \\3ιέζερ 
εξ  Άναθώθ  έκ  γηχ  Βενιαμείν,  και  βττι  της  διαιρέσεως  αϊτοί  τέσσαρες 

ΐ3  και  βΓκοσι  χιλιάδα.     ϊ5ό  δέκατος  τω  μην\  τω  δεκάτω  ̂ Ιεηρά  ό  έκ 
^ετονφάτ  τώ  Ζαρεί,  και  έττ\  της  διαιρέσεως  αϊτοί  τέσσαρες  και 

:λ  βικοσι  χιλιάδα.     Μ ό  ενδέκατος  τω  μην\  τω  ενδεκάτω  Βαναίας  ό  έκ 

Φαραθών  των  ν'ιών  Έφράι/ζ,  και  έττι  της  διαιρέσεως  αϊτοί  τέσσαρες 
:5  και   είκοσι  χιλιάδε?.     Ι£ό   δωδέκατος   εις  τον  μήνα  τον  δωδέκατον 

Χολδειά  ό  έκ  ̂ ετωφατει  τω  Τοθονιήλ,  και  ειτϊ  της  διαιρέσεως  αϊτον 

ι6  τέσσαρες  και  είκοσι  χιλιάδες.  :εΚαι  έττ\  των  φνλών  Ισραήλ, 
των  'Ρον3ήν  ηγούμενος  Έλιέζερ  ό  τον  Ζεχρεί-  τω  Σνμεών  Σαφατΐας 

17  ό  τον  Μαχά·  ι"τώ  Χενει  Άσα3ίας  ό  τον  Σαμονήλ·  τω  Ααρών  Σαδώκ· 
ι8  ,8τω  Ιούδα  Έλιά3  των  αδελφών  Αανίΐδ·  τω  Ίσσαχάρ  \\μ3ρει  ό  τοϊ 
ίο  Μίΐσατλ-  "-τω  Ζα3ονλών  Σαμαίας  ό  τοϊ  \\3δειού·  τώ  Νεφ^αλβί  ,Έρειμώθ 
2ο  ό  τον  'Έσρειήλ·  21τώ  Έφράιμ  Ώση  ό  τον  Όζειού·  τώ  ήμίσει  φνλής 
ιι  Μανασσή  Ίωτ^λ  ό  τον  Φαλαδαιά·  2:τω  ημίσει  φνλής  }>1ανασσή  τών 

έν  τη  Γαλαάδ  Ίαδδα!  6  τον  Ζα3δειον·  τοις  ν'ιο'ις  Βενιαμείν  Άσειήρ 
22  ό  τον  Ά3εννήρ·  ~τώ  Λαν  Άζαραήλ  ό  τον  Λωράμ.    οίτοι  πατριάρχαι 
23  των  φνλών  Ισραήλ.     23 και  ονκ  Τλαβεν  Λαυβίδ  τον  αριθμόν  αϊτών 

άττ6  είκοσαετοίς  και  κάτω,  ότι  Κύριος  είττεν  ττληθίναι  τον  Ισραήλ 

6  λαιβαςαθ]  λμιραςαθ  Α  7  Α,3δειαϊ]  Ζα3δ:α?  Α  8  Σαλαωθ]  Α 
Σαμαωθ  Α  |  Έ,σραε]  Ιεζραελ  Α  9  τω  μηνι]  οηα  τω  Α  |  Οδοι·ια$]  Ειρα  Α 
ο  του]  να*  Α  |  θεχωιτης  Α  (βίδ)  |  τέσσαρες  κ.  είκοσι]  είκοσι  κ.  τέσσαρες  Α 
10  ΧίσΧ^ί]  ΧελΛ-ηί  Α  11  ο-,δοϊ  Α    ογπ  ο  Ισαθει  τω  Ζάρια  Α  12 
ρΓ  ο  Α         13  Μ€τ>οα]  Μοοραι  Α     Ζαραι  Α  15  ΧοΧδαι  Α    Χετα-ςκιτι  Α 
16  των  Ρ.]  τω  Ρ.  Α  |  Ζεχρι  Α  |  Μααίχα  Α  17  Λεν*  Α  ΖααοιτΛ] 
Καμοι~η\  Α  18  Αα3θίΐ]  λααρι  Α     ΜεισαηΧ]  Μιχαήλ  Α  19  τω  Ζ.] 
Γ35  τ  Α?  |  Αβδιου  Α  )  Χεφθαλι  Α  |  Έρειμωθ]  Ιεριμονθ  Α  Εσρειηλ]  0±ιη\  Α 
20  Οϊ'ίΟΐ'  Α    τω  ήμισυ  Α    ΦαΧαδαια]  ΦαΧδα  Α  21  τω  ημισει]  τη  ημισει 
Β  ·  των  εν  τη  Γ.]  τω  εν  Γ.  Α  |  Ζα3διοι»  Α  |  Ασ6ΐτ;ρ]  ΑσιηΧ  Α        22  Αί'α^ο^λ] 
Έ*ζριη\  Α 
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Β  ως  τους  αστέρας  του  ουρανού.    24 και  Ίωάβ  6  του  Σαρουιά  ήρξατο  24 
άριθμείν  εν  τω  λαω,   και  ού  συνετελεσεν   και  εγενετο  εν  τούτοις 
οργή  επ\  Ισραήλ,  και  ού  κατεχωρίσθη  ό  αριθμός  εν  βιβλίω  λόγων 

των  ήμερων  του  βασιλέως  Ααυείδ.     25 και  εττΐ  των  θησαυρών  του  25 
βασιλέως  Άσμώθ  6  του  Ώδιήλ,  και  επι  τών  θησαυρών  τών  εν  άγρώ 
και  εν  ταΐ?  κώμαις  και  εν  τοις  εποικίοις  και  εν  τοις  πύργοις  Ίωναθάν 

6  του  Όζειού.    26επ\  δε  τών  γεωργούντων  τήν  γήν  τών  εργαζομένων  26 
Εσδρεί  ό  του  Χοβουδ.    27  και  επι  τών  χωρίων  Σεμεεϊ  ό  εκ   'Ραήλ,  τ,η 
και  επ\  τών  θησαυρών  τών  εν  τοϊς  χωρίοις  του  ο'ίνου  Ζαχρεϊ  6  του 
Σεφνεί.     28 και  «τι  τών  ελαιώνων  και  επί  τών  συκάμινων  τών  εν  28 
τη  πεδινή  Βαλανάς  ό  Τεδωρείτης·  επι  δε  τών  θησαυρών  του  ελαίου 
Ίωάί.     29 και    επ\    τών  βοών  τών   νομάδων  τών   εν  τω  Άσειδών  29 
Άσαρταϊς  ό  Σαρωνείτης,  και  επ\  τών  βοών  τών  εν  τοις  αύλώσιν 

Σωφάν  6  του  Άδαι'.     3°ε7τι  δε  τών  καμήλων  Άβιας  ό  Ίσμαηλείτης.  30 
επ\  δε  τών  ονων  Ίαδίας  6  εκ  Μεραθών.    31  και  επ\  τών  προβάτων  31 
Ία£ει£  ό  Ταρείτης.     πάντες  οΰτοι  π ροστάται  υπαρχόντων  Δανειδ  του 

βασιλέως.  32 Και  Ίωναθάν  ό  πατράδελφος  Δανειδ  σύμβουλος,  32 
άνθρωπος  συνετός·  και  Ίεήλ  ό  του  Άχαμεϊ  μετά  τών  υιών  του  βασιλέως. 
33Άχειτόφελ  σύμβουλος  του  βασιλέως,  καϊ  Χουσεϊ  ό  πρώτος  φίλος  33 
του  βασιλέως.    34  και  ̂ ιετά  τούτον  Άχειτόφελ  εχόμενος  Ίωδαε  ό  του  34 
Βαναίου  και  Άβιαθάρ·  και  Ίωά/3  αρχιστράτηγος  του  βασιλέως. 

1  Και  εζεκκλησίασεν  Δαυειδ  πάντας  τους  Άρχοντας  Ισραήλ  αρχον-  ι  XXVII 
τας  τών  κριτών,  και  τους  άρχοντας  τών  εφημεριών  τών  περί  το  σώμα 
του  βασιλέως,  και  άρχοντας  τών  χιλιάδων  και  τών  εκατοντάδων,  και 
τους  γαζοφύλακας,  και  τους  επ\  τών  υπαρχόντων  αύτοΰ,  και  τους 

δυνάστας,  και  τους  μαχητάς  εν  Ιερουσαλήμ.  2 και  εστη  Ααυειδ  εν  2 
μεσω  της  εκκλησίας  και  είπεν  Ακούσατε  μου,  αδελφοί  και  λαόϊ 
μου.  εμοϊ  εγενετο  επί  καρδίαν  οίκοδομήσαι  οίκον  αναπαύσεως  της 
κιβωτού  διαθήκης  Κυρίου  και  στάσιν  ποδών  κυρίου  ήμών,  και  ήτοί- 

Α       24  του  Σαρουια]  της  Σ.  Α  |  Ισραήλ]  ρ  γ  τον  Α  25  Αζμωθ  Α  |  Οζων  Α 
26  Εσδρει]  Ε^ραι  Α  |  Χοβονδ]  Χελουβ  Α  27  Σεμει  Α  \  εκ  Ρατ/λ]  Ραρ,α- 
θαιος  Α  |  Ζαχρει]  Ζαβδι  Α  |  Σεφνι  Α  28  πεδεινη  Β*  (πεδινή  Β^Α) Βαλανας]  ΒαλλαΐΌ.  Α  |  Γεδωρειτ?7$]  Γεδωρ  Α  29  Ασειδω^]  Σαρών  Α  \ 
Ασαρταις]  Σατραι  Α  \  Σαρωνιτης  Α  \  Σωφαν]  Σωφατ  Α  30  Αβιας]  Ονβιας 
Α  |  Ισραηλίτης  Α  \  Μαραθων  Α  31  Ιαζειζ]  ΙωσξΊζ  Α  |  Γαρειττ^]  Αγαριτης 
Α  32  συνετός]  +  και  γραμματεύς  αυτος'  Α  \  Ιεηλ]  ϊεριηλ  Α  |  Αχαμει] 
Αχαμανι  Α  33  Αχειτοιρελ]  και  Αχιτοφελ  Α  \  Χουσι  Α  \  ο  ττρ.]  οηι  ο  Α 
34  μετα  τούτον]  μετ  αντον  Α  \  Αχιτοφελ  Α  \  Ιωαδαε  Α  XXVIII  1  τους 
αρχ.  2°]  ρτ  παντας  Α  \  εν  Ιερ.]  ρΓ  της  στριας  (δϊο)  Α  2  Δαυειδ]  +  ο 
βασιλεύς  Α 
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3  μασα  τά  είς  την  κατασκήνωσιν  επιτήδεια-  3  και  6  θεός  είπεν  Ουκ  οικο- 

δομήσεις ε'μοϊ  οίκον   τον  έπονομάσαι  το  ονομά  μον  επ*  αιτώ.  ότι 
4  άνθρωπος  πολεμιστής  ει  στ  και  αίμα  έξέχεας.  4και  έξελέξατο  Κι ριος 

6  θεός  ̂ Ισραήλ  εν  έμοϊ  από  παντός  οίκον  πατρός  μον  είναι  βασιλέα 
επι  ̂ Ισραήλ  είς  τον  αιώνα·  καϊ  εν  Ίονδα  ήρέτικεν  το  $ασίλειον. 
κα\  εξ  οίκον  *Ιονδα  τον  οίκον  τον  πατρός  μον   εν  έμοϊ  ήθέλησεν, 

5  τον  γενέσθαι  με  άασιλέα  επι  τω  παντϊ  Ισραήλ.  5  και  από  πάντων 

των  νιων  μον,  ότι  πολλονς  ν'ιοίς  εδωκέν  μοι  Κίριος,  εξελεζατο  εν 
Σαλωμών  τώ  ν'ιώ  μον  καθίσαι  αίτον  επι  θρόνον  Βασιλείας  Κνρίον 

ί  έπϊ  τον  *1σραήλ.  6 και  ειπέν  μοι  ό  θεός  Σαλωμών  ό  ν'ιός  σον  κληρονο- 
μήσει τον  οικόν  μον  κα\  την  ανλήν  μον,  ότι  ηρετικα  εν  αιτώ  εΐναί 

7  μον  νΐόν,  κ  άγω  εσομαι  αιτώ  εις  πάτερα.  7  κα\  κατορθώσω  την 
βασιΧείαν  αίτον  εως  αιώνος,  εάν  ίσχνση  τον  φνλάξασθαι  τάς  εντολάς 

8  μον  καϊ  τα  κρίματά  μον  ως  ή  ήμερα  αντη.  6 και  ννν  κατά  πρόσωπον 
πάσης  εκκλησίας  Κνρίον  και  ζητήσατε  τάς  εντολάς  Κνρίον  τον  θεον 

ήα-ών,  ίνα  κληρονομήσητε  την  γην  την  άγαθήν  τοίς  νιο'ις  ήμών  εως 
ο  αιώνος.  9καϊ  ννν,  Σαλωμών,  γνώθι  τον  θεόν  των  πάτερων  σον 
και  δοίλενε  εν  καρδία  τελεία  και  ψνχή  θελοίση,  ότι  πάσας  καρδίας 

ετάζει  Κίριος  καϊ  πάν  ένθί'μημα  γιγνώσκεΐ'  εάν  ζητήστ,ς  αίτόν, 
ενρεθήσεταί  σοι·  και  εάν  καταλείψ-ης  αντόν,  καταλείψει  σε  είς  τέλος. 

ίο  1~'ΐδε,  τοίννν  Κνριος  τ/ρετικεν  σε  οίκοδομήσαι  αιτώ  οίκον  εις  άγιασμα· 
ιι  Ισχνέ  και  ποίει.  11  Και  εδωκεν  Αανείδ  Σαλωμών  τώ  νίώ  αίτον  τό 

παράδειγμα  τον  ναον  και  τών  οίκων  αίτον  και  τών  ζακχώ  αίτον 
και  τών  νπερωων  και  τών  αποθηκών  τών  εσωτέρων  και  τον  οίκον 

ΐ2  τον  εξιλασμοί1,  12 καϊ  τό  παράδειγμα  ο  ειχεν  ε'ν  πνείματι  αίτον  τών 
αίλών  οίκον  Κνρίον,  καϊ  πάντων  τών  παστοφορίων  τών  κικλω  τών 

ΐ3  είς  τάς  άποθήκας  Κνρίον  καϊ  τών  αποθηκών  τών  άγιων,  13  και  τών 
καταλνμάτων  τών  εφημεριών  τών  ιερέων  καϊ  τών  Αεχεϊτων  εις  πάσαν 
έργασίαν  λειτονργίας  οίκον  Κνρίον,  καϊ  τών  αποθηκών  τών  λειτονρ- 

3  αιμά]  αι'ματα  Α  4  πατρός  ι°]  ρΓ  τον  Α  1  μον  2°]  +  και  εν  τοις  νιοις  τον 
νρς  μον'  Α  δ  τταντων  νιων  Α  |  εδωκεν]  δεδωκεν  Α  \  τον  Ισραήλ]  οπχ 
τον  Α  6  κληρονομήσει]  οικοδομήσει  Α  7  ισχι»σει  Α  8  Κνρίον  ι°] 
—  και  ην  ($ίο)  ωσιν  θν  ημ,ων  ψνΧασ  σεσθαι  Α  !  τα%  εντ.]  ρΓ  πάσας  Α  !  τον 
θ(ον]  οτη  του  Α  |  αγαθην]  +  και  κατα  κληρονομησεται  Α  \  ημων  2°]  νμων 
Α  +  μεθ  ΐ'μβϊ  Α  9  Σαλωιιων]—  νιε  μον  Α  |  δονλενε]  —  αιτω  Α  |  ετάζει] 
εξετάζει  Α  |  γινωσκει  Α  ι  καταλει^ης]  καταΧνίας  Α  10  ιδε  τοιννν]  αδε 
ννν  Α  !  Κνριος]  ρΓ  οτι  Α  11  κων  αιτοΐ'  και  ξακ  χω  {<\ζ)  ϊη  πις  εΐ  δυρ 
Γ3.5  Α&ί  (οιη  αιτ.  κ.  ξ.  Α*)  12  Κιοιοι-  ι  ]  ρΓ  οίκον  Α  13  Αευιτων Α  (ϊίειη  2ΐ) 
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XXVIII  14 ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  Α 

Β  γησίμων  σκευών.   14  καϊ  τον  σταθμον  της  όΧκης  αυτών  των  τε  χρυσών  14 
και  αργυρών,  15Χυχνιών  την  όλκην  εδωκεν  αυτώ  καϊ  των  Χύχνων.  ι$ 
ι6εδωκεν  αυτω  ομοίως  τον  σταθμον  τών  τραπεζών  της   προθέσεως,  ι6 
εκάστης  τραπέζης  χρυσής   και  ωσαύτως  τών   αργυρών,   17  και  τών  ιγ 
κρεαγρών  και  σπονδείων  και  τών  φιαΧών  τών  χρυσών,  και  σταθμον 

τών   χρυσών   και  τών   αργυρών,  εκάστου  σταθμού.     18 και  τον  του  ι8 
θυσιαστηρίου  τών  θυμιαμάτων  εκ  χρυσίου  δοκίμου  σταθμον  ύπέδει- 
ξεν  αυτώ,  και  το  παράδειγμα  του  άρματος  τών  χερουβεϊν  τών  δια- 
πεπετασμενων  ταϊς   πτέρυξιν  και  σκιαζόντων  έπϊ  της  κιβωτού  δια- 

θήκης Κυρίου.      19 πάντα  εν  γραφτ}  χειρός  Κυρίου  εδωκεν   Ααυεϊδ  19 
ΣαΧωμών  κατά  την  περιγενηθεϊσαν  αυτω  σύνεσιν  της  κατεργασίας 

του  παραδείγματος.    20  και  είπεν  Ααυεϊδ  ΣαΧωμών  τω  υιω  αυτού  "ίσχυε  ζο 
και  άνδρίζου  και  ποίει,  μη  φοβοΰ  μηδέ  πτοηθτ)ς·  οτι  Κύριος  ό  θεός 
μου  μετά  σου,  ουκ  άνησει  σε  και  ού  μη   σε  ενκαταΧίπτ]   εως  του 

σνντεΧέσαι  σε  πάσαν  εργασιαν  Χειτουργίας  ο'ικου  Κυρίου,    το  παρά- 
δειγμα του  ναοΰ  και  του  ο'ικου  αυτού  και  σακχώ  αυτού  και  τά  υπερώα 

και  τάς  άποθηκας  τάς  εσωτέρας   και  τον   οίκον  τού   Ίλασμού,  και 

το   παράδειγμα  ο'ικου  Κυρίου.    21  και  ιδού  αί  έφημερίαι  τών  Ιερέων  ζι 
και  τών   Αευείτων   είς   πάσαν  Χειτουργίαν  ο'ικου  Κυρίου,  και  μετά 
σού  εν  πάστ)  πραγματεία,  και  πάς  πρόθυμος  εν  σοφία  κατά  πάσαν 
τέχνην,  και  οί  άρχοντες  και   πάς  ό  Χαος  είς   πάντας  τους  Χόγους 

σου.  1Κα\  είπεν  Ααυεϊδ  ό  βασιΧεύς  πάστ]  ττ\  εκκΧησία  ΣαΧωμών  ι  XXIX 
ό  υιός  μου,  είς  6ν  τ^ρέτικεν  εν  αυτώ  Κύριος,  νέος  και  άπαΧός,  και 

το  έργον  μέγα,  οτι  ουκ  άνθρώπω  αλλ'  η  Κυρίω  θεώ.    2  κατά  πάσαν  ζ 
την  δύναμιν  ητοίμακα  είς  οίκον  θεού  μου  χρυσίον,  αργύρων,  χαΧκόν, 
σίδηρον,  ξύΧα,  Χίθους  σόομ   και  πΧηρώσεως  και  Χίθους  ποΧυτεΧεις 
και   ποικίΧους,    καϊ   πάντα  Χίθον  τίμιον,   και  πάριον   ποΧύ.     3 και  3 
ετι  εν  τω  εύδοκησαί  με  εν  οίκω  θεού  μου  εστίν  μοι  ο  περιπεποίημαι 

χρυσίον  και  αργύρων,  και  ιδού  δ^'δωκα  είς  οίκον  θεού  μου  είς  ύψος, 
έκτος  ων  ητοίμακα  είς  τον   οίκον  τών   άγιων,  ΑτρισχιΧια  τάΧαντα  4 
χρυσίου  τού  έκ  Σουφεϊρ  και  επτακισχίΧια  τάΧαντα  αργυρίου  δοκίμου, 
έξαΧιφήναι  εν   αύτόίς  τους  τοίχους  τού  ιερού  5διά  χειρός  τεχνιτών.  5 

Α       13  σκευών]  +  της  λατρείας  οίκου  κϋ  Α  17  σπονδιων  Α  |  σταθμον]  ψΐ 
τον  Βαϊ)Α  |  αργυρών]  +  κεφφουρε  Α  20  και  40]  ουδ  Α  \  ενκαταλιπη  (εγκ. 
Β3*3)]  εγκαταλειπη  Α  \  εως  του]  εως  ου  Α  |  το  παραδ.  ι°]  ρΓ  και  ειδον  Α  \ 
σακχω]  ζακχω  Α  21  Κυρίου]  του  θϋ  Α  \  ττραγματια  Α  XXIX  1  αν- 
θρωπω]  +  η  οικοδομή"  Α       2  ττολνν  Α       3  τον  οίκον]  οπι  τον  Α       4  δοκίμου] 
δοκιμίου  Β3ΐ>  (οπή  ραΓνα  ταδ  3.ηϋ6  μ)  \  εξαλει\φθψαι  Α 
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και  τις  6  προθυμούμενος  πληρώσαι  τάς  χείρας  αυτού  σήμερον  Κνρϊω  ;  Β 

6  6 κα\  προεθύμησαν  άρχοντες  πατριών  και  οι  Άρχοντες  των  υιών  Ισραήλ, 
και  οι  χιλίαρχοι  και  οι  έκατόνταρχοι,  και  οι  π ροστάται  των  έργων,  κα\ 

7  οι  οικοδόμοι  του  βασιλέως·  7  και  έδωκαν  εϊς  τα  εργα  οίκου  Κυρίου 
χρυσίου  τάΧαντα  πεντακισχίλια  και  χρυσούς  μύριους,  και  αργυρίου 
ταλάντων  δέκα  χιλιάδας,  και  χαλκού  τάλαντα  μύρια  όκτακισχιλια, 

8  και  σίδηρου  ταλάντων  χιλιάδας  εκατόν.  8 και  οϊς  ευρέθη  παρ*  αύτοΐς 
λίθος,  έδωκαν   εις  τάς  άποθήκας   οϊκου  Κυρίου   δια  χειρός  Βεσιήλ 

9  του  Τηρσομνεί.  9  και  ευφράνθη  ό  λαόί  υπέρ  του  προθυμηθήναι, 
οτι  εν  καρδία  πλήρει  προεθυμήθησαν  τώ  κυρίω,  και  Δαυβίδ  ό  βασιλεύς 

ίο  ευφράνθη  μεγάλως.  Ι0και  εύλόγησεν  ό  βασιλεύς  Δαυβιδ  τον  κύριον 
ενώπιον  της  εκκλησίας  λέγων  Έύλογητός  ει,  Κύριε  ό  θεός  Ισραήλ, 

ιι  ό  πατήρ  ήμών  από  του  αιώνος  και  εως  του  αιώνος.  11  συ,  Κύριε, 
ή  μεγαλωσύνη  και  ή  δύναμις  και  τό  καύχημα  και  ή  νίκη  και  77  ισχύς, 
οτι  συ  πάντων  τών  εν  τω  ούρανώ  και  έπ\  της  γης  δεσπόζεις·  από 

ΐ2  προσώπου  σου  ταράσσεται  πάς  βασιλεύς  και  έθνος.  < 12  παρά  σου 
ό  πλούτος  και  ή  δόξα,  σύ  πάντων  άρχεις,  Κύριε  ό  άρχων  πάσης 

αρχής,  και  εν   χειρ'ι  σου   ισχύς   και  δυναστεία,  και  εν   χειρί  σου, 
13  ΤΙαντοκράτωρ,  μεγαλύναι  και  κατισχύσαι  τα  πάντα.  13 και  νύν, 

Κύριε,  έξομολογούμεθά   σοι  και   αίνούμεν  τό  όνομα  τής  καυχήσεώς 

ΐ4  σου.  14 και  τις  είμι  εγώ  και  τις  ό  λαός  σου  οτι  ισχύσαμεν  προ- 
θυμηθήναί  σοι  κατά  ταύτα ;   ότι  σά  τά   πάντα,  και  τών  σών  δβδώ- 

ΐ5  καμέν  σοι.  Ι5οτι  πάροικοι  έσμεν  εναντίον  σου,  και  κατοικονντες 
ως  πάντες  οι  πατέρες  ήμών   ώς  σκιά  αί  ήμέραι  ήμών  έπ\  γης,  και 

ι6  ουκ  εστίν  υπομονή.  ι6Κύριε  ό  θεός  ήμών,  προς  πάν  τό  πλήθος  τούτο 
ο  ήτο'ιμακα  οίκοδομηθήναι  οίκον  τω  ονόματι  τω  άγίω  σου,  εκ  χειρός 

ΐ7  σου  εστίν,  και  σοι  τά  πάντα.  17  και  εγνων,  Κύριε,  οτι  σύ  εί  ό 
έτάζων  καρδίας,  και  δικαιοσύνην  αγαπάς·  εν  άπλότητι  καρδίας  προε- 
θυμήθην    πάντα  ταύτα,   και   νύν   τον   λαόν  σου   τον  εύρεθέντα  ώδε 

ιδ  είδον  έν  ευφροσύνη  προθυμηθέντα  σοι.  ̂ Κύριε  ό  θεός  ' Αβραάμ 
και  Ισαάκ  και  Ισραήλ  τών  πατέρων  ήμών,  φύλαξον  ταύτα  έν  διά- 

νοια καρδίας  λαού   σου  είς   τον  αιώνα,  και  κατεύθυνον  τάς  καρδίας 

19  αυτών  προς   σέ.     19 και   Σαλωμών  τώ   υιώ  μου  δός  καρδίαν  άγαθήν 

6  προεθνμωθησαν  Α  |  πάτριων]  ρτ  των  Α  |  οικοδόμοι]  οικονόμοι  Α      7  οίκοι»]  Α 
ρΓ  του  Α        8  Βεσιηλ]  ίη  σ  ταε  ίΐϋς  Β'  Ιει^λ  Α  |  Υηρσωνι  Α       9  ηνφρανθη 
Α  (Ηίδ)       11  συ  ι°]  σοι  Α       12  δνναστια  Α  \  σου  $°]  +  ε\αιος  Α        14  των 
σων  \  ρΓ  εκ  Α       15  κατοικονντες]  παροικουντετ  Α  |  7775]  ρΓ  ττ?5  Α        16  οηι 
παν  Α  17  πάντα  ταντα]  ταύτα  πάντα  Α  18  ογπ  και  3°  Α 
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Β  ποιεϊν  τάς  έντοΧας  σον  και  τά  μαρτυρία  σον   και  τα  προστάγματα 

σον,  και  τον  έπϊ  τέΧος  άγαγειν  την   κατασκενήν  τον   ο'ίκον  σον. 
20 και  είπεν  Αανε\δ  πάση  τη  Εκκλησία  ΈνΧογήσατε  Κύριον  τον  θεον  2ο 
ημών  και  ενΧόγησεν  πάσα  η  εκκλησία  Κύριον  τον  θεον  των  πατέρων 
αντών,   και    κάμψαντες   τά  γόνατα    προσεκύνησαν   Κνρίω    και  τώ 

βασιλεϊ.     21  και    εθνσεν   Αανε\δ   τω   κνρίω  θυσίας,   και  άνήνεγκεν  2ΐ 
όλοκαντώματα  τω   θεώ  τη   επαύριον  της   πρώτης    ημέρας,  μόσχονς 
χιλίονς,  κριούς  χίλιους,  αρνας  χίλιους,  και  τάς  σπονδάς  αντών,  και 
θνσίας  είς  πλήθος  παντϊ  τω  Ισραήλ.    22  και  εφαγον  και  %πιον  εναντίον  22 
Κνριον  εν  εκείνη  τη  ημέρα  μετά  χαράς,  και  έβασιΧενσαν  τον  Σαλωμών 
υίον  Ααυείδ,  και  έχρισαν  αντον  τώ  κνρίω  εϊς  βασιΧέα  και  Σαδώκ  €ΐ$· 
Ιερωσύνην.    23  και  εκάθισεν  ΣαΧωμών  έπ\  θρόνον  Ααυείδ  τον  πατρός  23 
αντον,  και  ενδοκήθη,  και  επηκονσαν  αντον  πάς  ΊσραήΧ.    24οί  άρχοντες  24 
και  οι  δννάσται  και  οι  νίο\  Αανεϊδ  τον  βασιΧέως  πατρός  αντον  νπετά- 

γησαν   αντώ.     25  και  έμεγάλννεν  Κύριος   τον   ΣαΧωμών   έπάνωθεν,  ζ$ 
εναντίον    παντός    ΊσραήΧ'    και    έδωκαν    αντώ    δόξαν  βασιΧέως  ο 
ουκ  έγένετο  έπϊ  παντός  βασιΧέως  έμπροσθεν  αντον. 

26 Και  Δαυίΐδ  ν'ώς  Ίεσσαΐ  έβασιΧενσεν  έπι  ΊσραήΧ  27  ετη  τέσσερα-  ̂  
κοντά,  εν  Χεβρών  ετη  επτά,  εν  Ίερονσαλήμ  ετη  τριάκοντα  τρία.    28  και  28 
έτεΧεντησεν  εν  γήρζι  καλώ,  πΧήρης  ήμερων,  πΧοντω  και  δόξη'  και 
έβασιΧενσεν  ΣαΧωμών  νιος  αντον  άντ   αντον.    29 οί  δέ  Χοιπο\  λόγοι  29 
τον  βασιΧέως  Αανεϊδ  οι  πρότεροι  και  οί  νστεροι  γεγραμμένοι  είσϊν  εν 
Χόγοις  ΣαμονήΧ  τον  βΧέποντος  και  έπ\  λόγων  Να#άι>  τον  προφήτον 
και  έπι  λόγων  Γάδ  τον  βΧέποντος,  3°περ\  πάσης  της  βασιΧείας  αντον  30 
και  της  δνναστείας  αντον,  οί  έγένοντο  έπ'  αντώ  και  έπ\  τον  ΊσραήΧ 
και  έπι  πάσας  βασιΧείας   της   γης.     κατενίσχνσεν  ΣαΧωμών  νιος 
Αανε\δ  έπ\  της  βασιΧείας  αντοϋ'  και  Κύριος  6  θεος  αντον  μετ  αντον 
και  ηϋξησεν  αντον  εις  νψος. 

Α       20  Κνριον  τον  θεον]  το\  κν  θν  Α  |  Κυριω]  ρΓ  τω  Α  22  εβασιλενσαν] 
+  εκ  δευτέρου  Α  |  Σαδωχ  Α  23  ηυδοκηθη  Α  |  επηκουσαν]  νπηκουσεν  Α 
24  οι  υιοι  Δ.  του  βασιλέως]  πάντες  υιοι  του  βασ.  Ααδ  Α  25  εδωκεν  Α 
27  τεσσαρακ.  Β*?1)  |  εν  2°]  ρΓ  και  Α  28  πλη\ρεις  Α  |  δοξη]  δόξης  Α* 
(ϊ  Γ&5  Α?)  |  Σαλωμω  Α*  (Σαλωμων  Α1)  30  οι]  ρΓ  και  οι  καιροί  εγενοντο 
Α  |  οπί  κατενισχυσεν . .  .εις  νψος  ΒεΑ 

δαβδΟΓ  παραλειπομενων\  α  Β  παραλειπομ(ϊνων\  των  βασιλείων  Ιούδα  α  Α 

6ο 



ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  Β 

I   ι        ΚΑΙ  ένίσχυσεν  ΣαΧωμων  νιος  ΑανεΙδ  £π\  την  βασιΧείαν  αυτόν,  Ε 
και  Κύριος  6  θεάς  αύτου  μετ  αυτόν  και  εμεγάΧννεν  αυτόν  είς  νψος· 

2  2  και  είπεν  ΣαΧωμων  προς  πάντα  Ισραήλ,  τοις  χιΧιάρχοις  και  τοΊς 
έκατοντάρχοις   και  τοις   κριταΐς  καϊ   πάσιν  τοις  αρχουσιν  εναντίον 

3  Ισραήλ,  τοις  αρχουσιν  των  πάτριων.  3  και  έπορευθη  ΣαΧωμων  και 
πάσα  η  έκκΧησία  εις  την  υψηΧην  την  εν  Υαβαών,  ου  έκεϊ  ην  η  σκηνή 
τον  μαρτυρίου  του   θεού    ην  έποίησεν  Μωυσης   παις  Κυρίου  εν  τη 

4  έρημω.     4άλλά  κιβωτον  τον  θεου  άνηνεγκεν  ΑανεΙδ  εκ  πόΧεως  Καρι- 
5  αθιαρείμ,  οτι  ητοίμασεν  αύττ)  σκηνην  εις  ΙερουσαΧημ.  5 και  το  θυσία- 

στηριον  τ6  χαΧκούν  δ  έποίησεν  ΒεσεΧεηΧ  νιος  Ουρείου  υίοϋ  *Ωρ  ̂κβι 
ην  έναντι  της  σκηνής  Κυρίου·  και  έζεζητησεν  αυτά  ΣαΧωμων  και  η 

6  έκκΧησία,  6 και  ήνεγκεν  εκεί  ΣαΧωμων  επ\  το  θυσιαστηριον  το  χαΧκούν 
ενώπιον  Κυρίου  το  εν  τί)  σκηνή,  και  ηνεγκεν  έπ   αυτά  οΧοκαύτωσιν 

7  χιΧίαν.  7>Ει>  τη  ννκτι  εκείνη  ώφθη  6  Θε6ς  τώ  ΣαΧωμων  και 
8  είπεν  αντώ  Κ'ίτησαι  τί  σοι  δω.  8  και  είπεν  ΣαΧωμων  προς  τον  θεόν 
*0  εποίησας  μετά  Δαυίΐδ  τον  πατρός  μον  'έΧεος  μέγα,  και  έβασίΧενσάς 

9  με  άντ  αυτού.  9 και  νυν,  Κύριε  6  θεός,  πιστωθητω  το  ονομά  σου 
επί  Δαυβιδ   πατέρα  μου,  οτι   συ   έβασίΧευσάς  με   έπ\  Χαον  ποΧνν 

ίο  ως  6  χνονς  της  γής%  10ννν  σοφίαν  και  σννεσιν  δόί  αοι,  και  έξεΧεύ- 
σομαι  ενώπιον  τον  Χαον  τούτον  και  εϊσεΧεύσομαΐ'  οτι  τις  κρίνει  τον 

ιι  Χαόν  σον  τον  μέγαν  τοντον  ;  11  και  είπεν  ό  θεάς  προς  ΣαΧωμών 
Άνθ*  ων  έγένετο  τοντο  εν  τη  καρδία  σον,  και  ονκ  ητησω  πΧοντον 
χρημάτων  ουδέ  δό£αι>  ούδί  την  ψνχην  των  ύπεναντίων,  και  ημέρας 

ΙηίΧΓ  παραλειπομένων  των  βασιλείων  Ιούδα  β  Α  I  2  και  του  εκατόν-  Α 
ταρχοις  κ  τοις  Α1^™1^  (οπι  και  του  εκ.  Α*)  3  εκκ\ησια]  +  μετ  αυτού  Α 
4  σκηνην]  +  Δαδ  Α  δ  Ούριου  Β^Α  |  εκκ\ησια]+  οΧη  Α  6  ηνεγκεν] 
άνηνεγκεν  Α  (Ιηη)  |  αι>το]  αυτού  Α  7  ροδί  δω  γ«ι<?  αΐίς  Β'  8  ο] 
συ  Α  9  χνονς]  χους  Α  11  την  ψυχην]  οχη  την  Α 
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Β  πολλαί  ουκ  ητήσω,  και  ητησας  σεαυτώ  σοφίαν  και  σύνεσιν  οπως 

κρίνος  τον  λαόν  μου  εφ'  ον  έβασιλενσά  σε  έπ'  αυτόν  12τήν  σοφίαν  ΐ2 
και  τήν  σύνεσιν  δίδωμί  σοι,  κα\  πλούτον  καϊ  χρήματα  και  δόξαν 
δώσω  σοι,  ώς  ουκ  έγενήθη  ομοιός  σοι  εν  τοϊς  βασιλεύσι  τοίς  εμπροσθέ 

σου,  και  μετά  σε  ουκ  εσται  ούτως.  13 και  ήλθεν  Σαλωμών  εκ  Μαβά  13 
της  εν  Ταβαών  της  εν  Ιερουσαλήμ  προ  προσώπου  σκηνής  μαρτυρίου, 

και  εβασίλευσεν   έπϊ    Ισραήλ.  14 Και    σννηγαγεν   Σαλωμών  14 
άρματα  και  ιππείς,  και  εγένοντο  αύτώ  χίλια  και  τετρακόσια  άρματα 
και  δώδεκα  χιλιάδες  Ιππέων   και  κατέλιπεν  αυτά  εν  πόλεσιν  των 

αρμάτων,  και  ό  λαό$·  μετά  του    βασιλέως    εν  Ιερουσαλήμ.     15  και  15 
εθηκεν  6  βασιλεύς  το  χρνσίον  και  το  αργύρων  εν  Ιερουσαλήμ  ώς 
λίθους,  και  τάς   κέδρους  εν  τή  Ιουδαία  ώς  συκαμίνους  τάς  εν  τη 

πεδινή  εϊς  πλήθος.     16 καϊ  ή  έξοδος  των  ιππέων  τω  Σαλωμών  εξ  Αίγύ-  ι6 
πτου,  και  ή  τιμή  των  εμπόρων  του  βασιλέως·  πορεύεσθαι  ήγόραζον. 
17  και  ενέβαινον  και  εξήγον  εξ  Αιγύπτου  άρμα  εν  εξακοσίων  αργυρίου,  ι- 
και  ιππον  εκατόν  και  πεντήκοντα·  και  ούτως  πάσιν  τοϊς  βασιλεΰσιν 
των  Χετταίων  και  βασιλεΰσιν  Συρίας  εν  χερσϊν  αυτών  εφερον. 

ΙΚ.αι  είπεν  Σαλωμών  του  οίκοδομήσαι  οίκον  τω  ονόματι  Κυρίου  ι  (ιδ) 
και  οίκον  τή  βασιλεία  αυτού.    2 και  συνήγαγεν  Σαλωμών  έβδομη-  ο.  (ι) 
κοντά  χιλιάδας  ανδρών  και  ογδοήκοντα  χιλιάδας  λατόμων  εν  τώ 

ορει,  και  οι  επιστάται  επ*  αυτών  τρισχίλιοι  εξακόσιοι.  3 Και  3  (2) 
άπέστειλεν  Σαλωμών  προς  Χειράμ  βασιλέα  Τύρου  λέγων  Ώς 
εποίησας  μετά  τού  πατρός  μου  ΑαυεΙδ  και  άπέστειλας  αύτώ  κέ- 

δρους τού  οίκοδομήσαι  αύτώ  οίκον  κατοικήσαι  εν  αύτώ,  4και  ιδού  4  (3) 
εγώ  6  νιος  αύτού  οικοδομώ  οίκον  τώ  ονόματι  Κυρίου  θεού  μου, 
άγιάσαι  αυτόν  αύτώ  τού  θυμιαν  απέναντι  αύτού  θυμίαμα  και  πρό- 
θεσιν  διά  παντός,  και  τού  άναφέρειν  ολοκαυτώματα  δια  παντός  το 
πρωι  και  το  δείλης,  και  εν  τοις  σαββάτοις  και  εν  ταΊς  νουμηνίαις 
και  εν  ταΐς  έορταίς  τού  κυρίου  θεού  ημών,  εις  τον  αιώνα  τούτο  έπϊ 
τον  Ισραήλ.     5 και  ό  οίκος  ον  εγώ  οικοδομώ  μέγας,  οτι  μέγας  ό  5  (4) 

Α       11  εβασιλενσα  σε]  εβασίλενσας  Α        12  δοξαν  και  χρήματα  Α  |  ω$]  +  σν 
Α  |  βασιλεΰσιν  Α  |  εμπροσθε  Β*]  έμπροσθεν  Β3ΐ)Α  13  Μαβα]  Βαμα 
Α  |  της  εν  (2°)]  ευ  Α  |  προ]  απο  Α  \  σκηνής  μαρτυρίου]  της  σκηνής  τον 
μαρτ.  Α  14  κατελειπεν  Α  |  οπι  εν  2°  Α  15  τας  εν]  οϊϊλ  τας  Α  |  πεδεινη 
Β*  (πεδινή  ΒΆΑ)  16  ιππέων]  ίππων  Α  |  τω  Σ.]  των  Σ.  Α  17  ενέβαινον] 
ανεβαινον  Α  \  ιππον]  ίππων  Α  \  Χετταίων]  Τεθθαιων  Α  \  βασιλενσι  (2°)  Α 
II  2  ανδρών]  Γαδ  2  Ιίηεαπιπι  ϊη  Α:  δΐιρ  Γαδ  νοτοφορων  και  ογδοηκον  Α^ 
3 — 8  ρΐηππια  ΓείΓαοΙ&νϊί:  δριπίυδ  εί  αοοεηίιΐδ  ραδδΐπι  Σκίρΐηχΐί  Α13  3  αντω 
2°]  εαυτω  Α  4  ο  νιος]  οπι  ο  Α  \  το  πρωι]  ίηίεΓ  οείττ  Γαδ  αΠη  Β*  |  νεο- 
μηνιαις  Α  |  τον  κνριου  θεον]  κϋ  τον  θϋ  Α 
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(5)  6  θεός  ημών  παρά  πάντας  τους  θεούς.    6  και  τις  Ισχυσα  οίκοδομησαι  Β 
αύτώ  οίκον  ;  οτι  ό  ουρανός  κα\  6  ουρανός  του  ουρανού  ου  φέρουσιν 

αυτού  την  δόξαν  και  τις  εγώ  οικοδομών  αύτω  οίκον  ;  οτι  αλλ'  η 
(δ)  7  τ°ν  θυμιαν  κατεναντι  αυτού.  7  και  νυν  άπόστειΧόν  μοι  άνδρα 

σοφόν  καϊ  είδότα  τού  ποιησαι  εν  τω  χρυσίω  και  £ν  τω  άργυρίω, 
εν  τώ  χαλκώ  και  εν  τώ  σιδηρά»  και  εν  τη  πορφύρα  και  εν  τω 
κοκκίνω,  και  επιστάμενον  γλύψαι  γλυφην  μετά  των  σοφών  τών 

μετ   εμού  εν  Ιούδα  και  εν  Ιερουσαλήμ,  ά  ητο'ιμασεν  Ααυεϊδ  6 
(7)  8  πατήρ  μου.  8  και  άπόστειλόν  μοι  ξύλα  κέδρινα  και  άρκεύθινα  και 

πεύκινα  εκ  τού  Αιβάνου,  οτι  εγώ  οιδα  ως  οι  δούλοι  σου  οϊδασιν 

κόπτειν  ξύλα  εκ  τού  Αιβάνου'  και  ιδού  οι  παίδες  σού  μετά  τών 
(δ)  9  παίδων  μού  9  πορεύσονται  ετοιμάσαι  μοι  ξύλα  εις  πλήθος,  οτι  6 
(9)  ίο  οίκος  6ν  εγώ  οικοδομώ  μέγας  και  ένδοξος.  10 και  ιδού  τοϊς  εργα- 

ζομενοις  τοις  κόπτουσιν  ξύΧα  εις  βρώματα  δεδωκα  σίτον  εις  δό- 

ματα  τοις  παισ'ιν  σου,  κόρων  είκοσι  χιλιάδας,  και  κριθών  κόρων 
(ίο)  ιι  ε'ίκοσι  χιλιάδας,  και  ο'ίνου  μέτρων  ε'ίκοσι  χιλιάδας,  "και  είπεν 

Χειράμ  βασιΧεύς  Ύυρου  εν  γραφή  και  άπεστειλεν  προς  Σαλωμών 

Έι>  τώ  άγαπησαι  Κυριον  τον  λαον  αυτού  εδωκέν  σε  επ'  αυτούς 
(ιι)  ΐ2  βασιλέα.  12  και  είπεν  Χειράμ  ΈυΧογητος  Κύριος  ό  θεός  Ισραήλ 

ος  εποίησεν  τον  ούρανον  και  την  γην,  6ς  εδωκεν  τω  Ααυε\δ 
υιον  σοφον  και  επιστάμενον  σύνεσιν  και  επιστημην,  6ς  οίκοδο- 

(12)  ΐ3  μησει  οίκον  τώ  κυρ'ιω  και  οίκον  τη  βασιλεία  αυτού.     13 και  νύν 
άπεσταλκά  σοι  άνδρα  σοφον  και  είδότα  σύνεσιν  τον  Χειράμ  τον 

(13)  14  πάτερα  μου·  ιΑη  μήτηρ  αυτού  άπο  θυγατέρων  Αάν,  και  ό  πατήρ 
αυτού  άνήρ  Ύυριος,  είδότα  ποιησαι  εν  χρυσίω  και  εν  άργυρίω 
και  εν  χαλκω  και  εν  σιδηρω,  εν  Χίθοις  και  ξύλοις,  και  ύφαίνειν 

εν  τη  πορφύρα  και  εν  τη  ύακ'ινθω  και  εν  τη  βύσσω  και  εν 
τώ  κοκκίνω,  και  γΧύψαι  γΧυφάς,  και  διανοείσθαι  πάσαν  δια- 
νόησιν,  οσα  αν  δώς  αύτω  μετά  τών  σοφών  σου  και  σοφών  Δαυβιδ 

(14)  15  κυρίου  μου  πατρός  σου.     15  και  νύν  τον  σίτον  και  την  κριθην  και 
το  εΧαιον  και  τον  οίνον,  ά  είπεν  ό  κύριος  μου,  άποστειΧάτω  τοίς 

6  αντω  οικοδομησαι  Α  |  του  ουνδϋ  ου  φερονσιν  αυτού  δαρ  Γα.5  ΑΆ  7  εν  Α 
3°]  ρΓ  και  Α  |  κοκκίνω]  +  και  εν  τη  υακινθω  Α  |  γλυψαι]  ρτ  του  Α  |  α]  ων  Α 
10  δεδωκα]  δώδεκα  Α  \  κορών  2°]  κόρου  Α  |  μέτρων]  ίηΐ6Γ  με  βΐ  τρων  ϊηδ 
τρων  κ'  χαλιαδαϊ  κ  ελαίου  με  Β*^1"^*  |  χιλιάδα*  ̂ °]  +  και  ελαίου)  κάδων  είκοσι 
χιλιαδαί  Α  11 — 14  ιχΊι-αοΙανίί  Α6  11  βασιλέα]  ρΓ  βΐί  Α  12  Ααυειδ] 
+  τω  βασιλει  Β:ι,)Α  |  επιστημην  και  σύνεσιν  Α  |  τη  βασίλεια]  τεκ  βασιλείας 
Αι,νί<Λ  {τη  βασιλείας  Α*?)  |  αυτού]  εαυτού  Α  13  πάτερα  μου]  παιδα  μου 
#η\>ιηκ  Α'>  (Α*?)  14  κόκκινων  Α  |  πατρόν]  ρΓ  του  Α  15  α]  ον  Α 
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Β  παισιν  αυτόν.     16 και  ημείς  κόψομεν  ξύλα  εκ  του  Αιβάνου  κατά  ιό  (15) 
πάσαν  την  χρείαν  σον,  και  αξομεν  αυτά  σχεδίαις  4πι  θάλασσαν 

Ίόππης,  κα\  συ  αξεις  αυτά  εις  Ιερουσαλήμ.    17 και  συνήγαγεν  Σα-  \η  (ιό) 
λωμών  πάντας  τούς  άνδρας  τούς  προσηλύτους  εν  γη  Ισραήλ  μετά 
τον  αριθμόν  ον   ήρίθμησεν   αυτούς  Αανεϊδ  ό  πατήρ  αυτού,  και 
ευρέθησαν  εκατόν  πεντήκοντα  χιλιάδες  κα\  τρισχιλιοι  εξακόσιοι. 

χ8και  επο'ιησεν  εξ  αυτών  εβδομήκοντα  χιλιάδας  νωτοφόρων,  κα\  ι8  (17) 
όγδοήκοντα  χιλιάδας  λατόμων,  και  τρισχιλίους  εξακόσιους  επι  τον 
λαόν. 

*Καί  ηρξατο  Σαλωμών  του  οίκοδομεϊν  τον  οίκον  Κυρίου  εν  Ίερου-  ι  III 
σαλήμ  εν  ορει  τον  Άμορειά,  ον  ώφθη  Κύριος  τω  Αανεϊδ  πατρϊ  αντον, 
εν  τω  τόπω  ω  ήτοίμασεν  Αανεϊδ  εν  αλω  Όρνά  τον  Ίεβονσαίον. 

2  και  ηρξατο  οικοδομή  εν  τω  μην\  τω  δεντερω  εν  τω  ετει  τω  τετάρτω  2 
της  βασιλείας  αυτοΰ.  3  Και  ταΰτα  ηρξατο  Σαλωμών  του  οίκο-  3 
δομησαι  τον  οίκον  του  θεου'  μήκος  πήχεων  η  διαμετρησις  η  πρώτη 
πήχεων   εξήκοντα,   και    εύρος    πήχεων   είκοσι.     4 και    αΐλάμ    κατά  4 

πρόσωπον  του  ο'ίκου,  μήκος  επϊ  πρόσωπον  πλάτος  του  οίκου  πήχεων 
ε'ίκοσι,  και  υψος   πήχεων  εκατόν  εΐκοσί'   και   κατεχρύσωσεν  αυτόν 
εσωθεν  χρνσ'ιω  καθαρω.    5 και  τον  οίκον  τον  μεγαν  εξύλωσεν  ξύλοις  5 
κεδρίνοις,  και  κατεχρύσωσεν  χρνσ'ιω  καθαρω,  και  εγλνψεν  επ*  αντον 
φοίνικας  και  χαλαστά.    6 και  εκόσμησεν  τον  οίκον  λίθοις  τιμίοις  εις  6 
δόξαν,  και  χρνσ'ιω  χρνσίον  τον  εκ  Φαρονάιμ,  7 και  εχρύσωσεν  τον  η 
οίκον  και  τούς  τοίχονς  και  τονς  πνλώνας  και  τά  όροφώματα  και  τά 

θνρώματα  χρυσ'ιω,  και  εγλυψεν  χερουβεϊν  επι  τών  τοίχων.     8 και  8 
επο'ιησεν  τον  οίκον  του  αγίου  τών  άγιων,  μήκος  αυτού  επϊ  πρόσωπον, 
πλάτος  πήχεων  ε'ίκοσι,  και  τό  μήκος  πήχεων  είκοσι,  και  εχρύσωσεν 
αυτόν  χρυσ'ιω   καθαρω  εις  χερουβεϊν  εις  τάίλαντα  εξακόσια.     9 και  9 
όλκ?7  τών  ηλων,  ολκή  του  ενός  πεντήκοντα  σίκλοι  χρυσίου·  και  τό 

νπερωον  εχρνσωσεν  χρνσ'ιω.     10 και  επο'ιησεν  εν  τω  οίκω  τω  άγίω  ίο 
τών  αγίων  χερονβεϊν  δύο,  έργον  εκ    ξύλων,  και   εχρύσωσεν  αυτά 

χρνσ'ιω.     11  και  αι  πτέρυγες  τών  χερονβεϊν  τό  μήκος  πήχεων  ε'ίκοσι,  ιι 
Α  16  συ  αξεις]  συνάζεις  Α  17  εξακόσιοι]  ρΓ  και  Α  18  εττι]  ΐηΐ6Γ 

ε  εί  7Γ  ίηδ  ργοδιωκτας\  ε  Β3^™^  ρΓ  τους  (του  Α*  τους  Α1)  εργοδιωκτας  Α 
III  1  Αμορια  Α  2  οικοδομή  Β*  *>ίνί(1)]  οικοδομησαι  Β3  (σαι  ΐΐι  πι§)  Α  3  Γαδ 
η  διαμετρησις  η  τρωτή  πήχεων  Α?  4  πλάτους  Ανιά  \  και  νψος  πήχεων 
εικοσ|ι  και  κατ|ε  δΐιρ  Γαδ  61  ϊη  πι§§  Α3  (οηι  και  υψος  πήχεων  Α*ν'ά)  |  αντον] 
αυτο  Α  |  χρνσιω  καθαρω  (καθ.  δΐιρ  Γαδ  ιιΐ  νίά)  εσωθεν  Α  5  εγλνψεν  εττ 
αυτου]  ν  επ  αν  δΐιρ  Γαδ  Β?  6  χρυσιου]  χρυσού  Α  8  μήκος  2°]  ενρος 
Α  |  εχρνσωσεν]  κατεχρύσωσεν  Α  |  αυτοί/]  αυτο  Α  9  εχρνσωσεν]  +  εν  Α 
10  χερουβείμ  Ανί(1  11  χερουβείμ  (ι°)  Α 
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καϊ  η  μία  πτέρυξ  πήχεων  πέντ\-  άπτομένη  του  τοίχου  τον  ο'ίκου,  καϊ  ή  Β 
πτέρυξ  ή  ετέρα  πήχεων  πέντε  άπτομένη  της  πτέρυγος  τον  χερουβεϊν 

ΐ3  τον  ετέρου.    13 και  αί  πτέρυγες  των  χερουβεϊν  διαπεπετασμέναι  πήχεων 
είκοσι,  καϊ  αυτά  έστηκότα  επϊ  τούς  πόδας  αυτών,  κα\  τα  πρόσωπα 

ΐ4  αυτών  εις  τον  οίκον.     14  και  εποίησαν  το  καταπέτασμα  υακίνθου  καϊ 
πορφύρας  και  κοκκίνον  καϊ  βύσσου,  και  ύφανεν  εν  αύτώ  χερουβεϊν . 

15  15 και  εποίησεν  έμπροσθεν  τον  τοίχον  στύλους  δύο,  πήχεων  τριάκοντα 
ι6  πέντε    το    υψος,   και    τάς   κεφαλάς  αντών   πήχεων   πέντε.      16 και 

εποίησεν  σερσερώθ  εν  τω  δαβεϊρ  και  εδωκεν  επϊ  τών  κεφαλών  τών 
στύλων,  και  εποίησεν  ροίσκους  εκατόν  και  επεθηκεν  επϊ  τών  χαλαστών . 

17  17  και  εστησεν  τούς  στύΧους  κατά.  πρόσωπον  του  ναοϋ,  ενα  εκ  δεξιών 
και  τον  ενα  εξ  εύωνυμων,  και  εκάΧεσεν  το  όνομα  τον  εκ  δεξιών 

ι  Κατόρθωσις,  καϊ  το  όνομα  τον  εξ  αριστερών  Ισχύς.     1  και  εποίησεν 
το  θνσιαστήριον  χαλκονν,  πήχεων  είκοσι  μήκος,  καϊ  το  ενρος  πήχεων 

2  είκοσι·  ν^τος  πήχεων  δέκα.  2  καϊ  εποίησεν  την  θάλασσαν  χντήν, 
πήχεων   δέκα  την  διαμετρησιν,  στρογγύλην  κνκΧόθεν,  καϊ  πήχεων 

3  πέντε  το  νψος,  και  το  κνκΧωμα  πήχεων  τριάκοντα.  3  και  ομοίωμα 
μόσχων  νποκάτω  αύτής'  κύκλω  κνκλονσιν  αντήν,  πήχεις  δέκα  περιέ- 
χουσιν  τον  Χουτήρα  κυκΧόθεν   δύο  γένη  εχώνευσαν  τούς  μόσχους 

4  εν  τη  χωνεύσει  αυτών,  *η  εποίησαν  αυτούς  δώδεκα  μόσχους,  οι 
τρεις  βλέποντες  βορράν,  καϊ  οι  τρεις  δυσμάς,  καϊ  οι  τρεις  νότον, 

καϊ  οι  τρεϊς   κατ*  ανατολάς·   και  ή  θάλασσα  επ*  αυτών  ανω,  ήσαν 
5  τα  οπίσθια  αυτών  εσω.  5 και  το  πάχος  αυτής  παλαιστής,  καϊ  τό 
χείλος  αύτής  ώς  χείλος  ποτηριού,  διαγεγλυμμένα  βλαστούς  κρίνου, 

6  χωρούσαν  μετρητάς  τρισχιλίους'  και  έξετέλεσεν.  6 καϊ  εποίησεν 
λουτήρας  δέκα,  καϊ  εθηκεν  τούς  πέντε  εκ  δεξιών  και  τούς  πέντε 
εξ  αριστερών,  του  πλύνειν  εν  αύτοις  τα  έργα  τών  ολοκαυτωμάτων 

καϊ  άποκλύζειν  εν  αύτοϊς'  καϊ  ή  θάλασσα  εις  το  νίπτεσθαι  τούς  Ιερείς 
7  έν  αυτή.     7  καϊ  εποίησεν  τάς  λυχνίας  τάς  χρυσάς  δέκα  κατά  το  κρίμα 

11  η  μια  πτερ.]  η  πτερ.  η  μια  Α  |  απτομενη  ι°]  απτομεναι  Β  |  χερουβεϊν  Α 
2°]  χερουβ-1]  Α  |  έτερον]  +  (ι ι)  και  η  πτερνξ·\  του  χερουβ'"  τον  ενος  πήχεων πεντε\  απτομενη  του  τοιχον  του  οικον\  και  η  πτερνξ  η  έτερα  πήχεων  πεντε\ 
απτομενη  της  πτερυγος  τον  χερουβ'Ί  του  ετερον'\  Α  13   αι  πτερ.]  οιη αι  Α  14  υάκινθου]  ρΓ  εξ  Α  15  ταυ  κε\φαλας  (δίε)  Α  16  σενσερωθ 
Α  |  εδωκεν]  εθηκεν  Α  |  επεθηκεν]  εθηκεν  Α  17  τον  ενα]  οιη  τον  Α 
IV  1  πηχ.  είκοσι  (ι")]  είκοσι  πήχεων  Α  |  οιη  είκοσι  υψος  Α  2  πέντε 
πηχ.  Α  3  υποκατωθεν  Α  |  αυτής]  ης  δίφ  γλη  Αη  (αυτού  Α*νία)  |  δεκα 
πήχεις  Λ  |  περιεχουσαι  Α  \  μόσχους]  μοχλούς  Β  4  δυσμάς]  ρτ  βλέποντες 
Α  |  νοτον]  ρΓ  βλέποντες  Α  \  κατ  α^ατ.]  ρΓ  βλέποντες  Α        5  χωρούσα  Α 
6  εθηκεν]  επεθηκεν  Α 
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Β  αυτών  και  εθηκεν  εν  τώ  ναώ,  πέντε  έκ  0€^ιων  και  πέντε  εξ  αριστερών. 

8 και  εποίησαν  τράπεζας  δέκα  και  εθηκεν  εν  τω  ναώ,  πέντε  εκ  δεξιών  8 
και  πέντε  εξ  ευωνύμων  και  εποίησεν  φιάΧας  χρυσάς  εκατόν  9 κα\  $ 
εποίησεν   την   αύΧην  τών    ιερέων   και  την  αύΧην  την  μεγάΧην,  και 

θύρας  τη  αύΧη,  και  θυρώματα  αυτών  κατακεχαλκωμένα  χαΧκώ.     10 και  ίο 
την  θάΧασσαν  εθηκεν  από  γωνίας  του  ο'ικου   εκ   δεξιών  ως  προς 
άνατοΧάς  κατέναντι.     "και  εποίησεν  Χειράμ  τάς   κρεάγρας   και  τά  ιι 
πυρεϊα  και  την  έσχά'ραν  του  θυσιαστηρίου  και  πάντα  τά  σκεύη  αύτοΰ. 
και  συνετέΧεσεν  Χειράμ   ποιησαι  πάσαν  την  έργασίαν  ην  εποίησεν 

ΣαΧωμών  τώ  βασιΧεϊ  εν  ο'ίκω  του  θεού,  12στύΧους  δύο  και  έπ'  αυτών  ΐ2 
γωΧάθ  τη  χωθαρεθ  επ\  τών  κεφαΧών  τών  στύΧων  δύο,  και  δίκτυα 
δύο  συν κάΧύψαι  τάς  κεφαΧάς  τών  χωθαρεθ  α  εστίν  επ\  τών  κεφαΧών 

τών  στύΧων,  13  και  κώδωνας  χρυσούς  τετρακόσιους  εις  τά  δύο  δίκτυα,  13 
και  γένη  ροίσκων  εν  τω   δικτύω  τω  εν\  του  συνκα,Χύψαι  τάς  δύο 

γωΧάθ  τών  χωθαρεθ  α  εστίν  επάνω  τών  στύΧων.     14 και  τάς  μεχωνώθ  14 
εποίησεν  δέκα,  και  τους  Χουτηρας  εποίησεν  επ\  τών  μεχωνώθ,  15  και  15 
την  ΘάΧασσαν  μίαν  και  τους  μόσχους  τους  δώδεκα  υποκάτω  αύτης, 

16 και  τους  ποδιστήρας  και  τους  άναλημπτηρας  και  τού$·  Χέβητας  και  ι6 
τάς   κρεάγρας,  και  πάντα  τά  σκεύη  αυτών  α  εποίησεν  Χειράμ  και 

άνηνεγκεν  τω  βασιΧεϊ  ΣαΧωμών  εν  ο'ίκω  Κυρίου  χαΧκοΰ  καθαρού. 
17  εν  τώ  περιχώρω  του    Ιορδάνου  έχώνευσεν  αυτά  6  βασιΧεύς  εν  τώ  17 

πάχει  της  γης,  εν  ο'ίκω  Σεχχώθ  και  Άναμεσιρδάθαι.     18 και  εποίησεν  ι8 
ΣαΧωμών  πάντα  τά  σκεύη  ταύτα  εις  πΧηθος  σφόδρα,  δτι  ουκ  έξέΧιπεν 

όΧκη  τού  χαλκού.     19 και  εποίησεν  ΣαΧωμών  πάντα  τά  σκεύη  ο'ικου  ιρ 
Κυρίου,   και  τό   θυσιαστηριον  το  χρυσούν   και   τάς   τράπεζας,  και 

είτ'  αυτών  άρτοι   προθέσεως,  20  και  τάς  Χυχνίας   και  τους  Χύχνους  2ο 
τού  φωτός  κατα  το  κρίμα  και  κατα  πρόσωπον  τού  δαβειρ  χρυσίου 

καθαρού,  21  και  Χαβίδες  αυτών  και  οι  Χύχνοι  αυτών,  και  τάς  φιάΧας  2ΐ 
και  τάς  θυίσκας  και  τά  πυρεϊα  χρυσίου  καθαρού,  22 και  η  θύρα  τού  22 
ο'ικου  η  εσωτέρα  είς  τά  άγια  τών  αγίων,  εις  τάς  θύρας  τού  οίκου  τού 
ναού  χρυσάς.    (ι)  και  συνετεΧέσθη  πάσα  η  εργασία  ην  εποίησεν  ΣαΧω-      (ι)  (ν) 
μών  εν  ο'ίκω  Κυρίου.     1  και  είσηνεγκεν  ΣαΧωμών  τά  άγια  Ααυεϊδ  τού  ι  V 
πατρός  αυτού,  τό  αργύρων  και  τό  χρυσίον  και  τά  σκεύη'  εδωκεν  εις 
θησαυρόν  Κυρίου. 

Α        9  θνραί\  ρ  Γ  τα?  Α  |  κατακεκαλκ.  Β*  (κατακεχαλκ.  Β311)  11  πνρια 
Α  (ϊΐεπι  2 1)  |  Σαλωμων  τω  βασιλει]  ο  βασιλεύς  Σαλ.  Α  12  συγκαλυψαι 
Βα?5  Α  (ϊΐβπι  13)  |  επι  2°]  επάνω  Α  13  γενη]  ρΓ  δυο  Βαϊ,ηι&  Α  16  ανα- 
Χημπτορας  Α  17  Σεχχωθ]  ρΓΟ  χ  2°  ω  Β*ν[ά  (χ  Β1)  Σοκχωθ  Α  \  Αναμε- 
σιρδαθαί]  ανα  μεσον\  Σαδαθα  Α       18  εξελειπεν  Α      VI  θησαυρον]  +  οίκον  Α 
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2  2Τότ6  έξεκκλησίασεν   Σαλωμών  τούς   πρεσβυτέρους  και   πάντας  Β 
τους  άρχοντας  των  φυλών  τούς  ηγουμένους  πατριών  υιών  Ισραήλ 
εις  Ιερουσαλήμ,  του  άνενέγκαι  κιβωτόν  διαθήκης  Κυρίου  εκ  πόλβως 

3  Αανείδ,  αΰτη  Σειών.     3 και  έξεκκλησιάσθησαν  προς  τον  βασιλέα  πάς 
4  Ισραήλ  εν  τη  εορτή,  ούτος  6  μην  έβδομος.     4  και  ήλθον  πάντες  οι 
5  πρεσβύτεροι  Ισραήλ,  και  ελαβον  πάντες  οι  Αευεϊται  την  κιβωτόν  5  και 
την  σκηνήν  του  μαρτυρίου  και  πάντα  τα  σκευή  τα  άγια  τα  εν  τη 

6  σκηνή,  και  άνηνεγκαν  αύτήν  οι  ιερείς  και  οι  Αευεϊται.  6 και  6  βασιΧεύς 
Σαλωμών  και  πάσα  συναγωγή  ΙσραήΧ  και  οί  φοβούμενοι  και  οι  έπι- 
συνηγμενοι  αυτών  έμπροσθεν  της  κιβωτού  θύοντες  μόσχους  και  πρό- 

βατα, οι  ουκ  άριθ μηθήσονται  και  οί  ου  Χογισθήσονται  από  του  πΧήθους. 
η  7  και  εισήνεγκαν  οι  ιερείς  την  κιβωτον  διαθήκης  Κυρίου  εις  τον  τόπον 

αυτής,  εις  το  δαβεφ  του  ο'ίκου,  εις  τα  άγια  τών  άγιων  ύποκάτω  τών 
8  πτερύγων  τών  χερουβείν.  8 και  ην  τά  χερουβείν  διαπεπετακότα  τάς 
πτέρυγας  αυτών  έπ\  τον  τόπον  της  κιβωτού,  και  συνεκάΧυπτεν  τά 
χερουβείν   τήν    κιβωτόν   και  επ\  τούς  άναφορεις   αυτής  έπάνωθεν, 

9  9  και  ύπερείχον  οι  άναφορεις,  και  εβΧέποντο  α'ι  κεφαλάι  τών  άνα- 
φορέων  εκ  τών  άγίων  εις  πρόσωπον  του  δαβείρ,  ουκ  εβΧέποντο  εξω· 

ίο  και  ήσαν  εκεί  εως  τής  ήμέρας  ταύτης.  10 ουκ  ην  εν  τη  κιβωτω  πΧήν 
δύο  πΧάκες  ας  εθηκεν  Μωυσής  εν  Χ,ωρήβ,  ά  διέθετο  Κύριος  μετά  τών 

ιι  υιών  ΙσραήΧ  εν  τω  έξελθειν  αυτούς  εκ  γής  Αιγύπτου.  11  και  εγένετο 
εν  τω  έζελθεϊν  τούς  ιερείς  εκ  τών  άγίων,  οτι  πάντες  οι  ιερείς  οι 
ευρεθέντες    ήγιάσθησαν   ουκ    η  σαν   διατεταγμένοι    κατ  έφημερίαν. 

ΐ2  12 και  οι  Αευεϊται  οι  ψαΧτωδοΙ  πάντες  τοις  υιοϊς  Άονίφ,  τώ  Αιμάν,  τώ 
Ίδειθούμ  και  τοϊς  υιοϊς  αυτού  και  τοϊς  άδεΧφοϊς  αυτού,  τών  ενδεδυ- 
μένων  στοΧάς  βυσσίνας  εν  κυμβάΧοις  και  εν  νάβΧαις  και  εν  κινύραις, 
έστηκότες  κατέναντι  τού  θυσιαστηρίου,  και  μετ  αυτών  ιερείς  εκατόν 

13  είκοσι  σαΧπίζοντες  ταϊς  σάΧπιγξιν.  13 και  εγένετο  μία  φωνή  εν  τώ 
σαΧπίζειν  και  εν  τώ  ψαΧτωδεϊν  και  εν  τώ  άναφωνεϊν  φωνή  μια  τού 

έξομοΧογεϊσθαι  και  αίνεϊν  τώ  κυρίω·  και  ύψωσαν  φωνήν  εν  σάλπιγξιν 
και  εν  κυμβάΧοις  και  εν  όργάνοις  τών  ωδών  και  εΧεγον 

2  πρεσβυτέρους] +  1σλ  Α  |  πάτριων]  ρΓ  των  Λ  ]  Σιων  Β1·  Α  3  πας]  Λ 
+  ανηρ  Α  4  Λβυιται  Α  (ΐΐεπί  ζ,   ΐί)  5  και  ι °]  +  ανην εγκαν  την 
κιβωτον  και  Α  6  και  ι°]  δίςη  νοίυΐΐ  αρϊοοίΏ  ΐη  α  ϊηΓοπαδ  ρι-αβ  50  ΓογΙ  Β3?] 
και  οι  ου]  ουδε  Α  8  την  κιβωτον]  ρτ  επι  Α  9  υπερειχον]  περιειχον 
Α         10  αυτούς]  αυτόν  Α  12  Ασα0]  ρΓ  τω  Α  |  Ιδιθουν  Α  \  αυτού  2°] 
αυτών  Α  \  κατέναντι]  κατα\  ανατολάς  Α  \  είκοσι]  ρΓ  και  Α  |  ταις  σαλπ.] 
ΟΐΏ  ταυ  Λ  13  ύψωσαν]  ρΓ  ως  Β8*3  (8ΐιραΓ50Γ)  Α  I  φο>νην]  την  φωνη 
(δΐο)  Α 
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Β  Έξομολογεισθε  τώ  κυρίω,  οτι  αγαθόν 
οτι  εις  τον  αιώνα  το  έλεος  αυτού. 

και  6  οίκος  ενεπλήσθη  νεφέλης  δόξης  Κυρίου·  14  και  ουκ  ήδύναντο  οι  14 
ιερείς  του  στήναι  λειτουργείν  άπο  προσώπου  της  νεφέλης,  οτι  ερ,£- 

πλησεν  δόξα  Κυρίου  τον  οίκον  του  θεού.  1  Ύότ€  είπεν  "Σαλωμών  ι 
Κύριος  είπεν  του  κατασκηνώσαι  εν  γνόφω.  2  και  εγώ  οίκοδόμηκα  οίκον  ι 
τώ  ονόματι  σου  αγιόν  σοι  και  ετοιμον  του  κατασκηνώσαι  εϊς  τούς 
αιώνας.    3  και  επεστρεψεν  6  βασιλεύς  το  πρόσωπον  αυτού  και  εύλό-  3 
γησεν  την  πασαν  εκκλησίαν  Ισραήλ,  και  πάσα  εκκλησία  Ισραήλ 
παρειστήκει.    4 και  είπεν  Έυλογητός  Κύριος  6  θεός  Ισραήλ,  ος  ελά-  4 
λησεν  εν  στόματι  αύτού  προς  ΑαυεΧδ  τον  πάτερα  μου  και  εν  χερσϊν 
αυτού  επλήρωσεν  λέγων  5Άπό  της  ήμερας  ης  άνήγαγον  τον  λαόν  5 
μου  εκ  γης  Αιγύπτου,  ουκ  εξελεξάμην  εν  πόλει  άπο  πασών  φυλών 
Ισραήλ  τού  οίκοδομήσαι  οίκον  τού  είναι  ονομά  μου  εκεί,  και  ουκ  εζε- 
λεζάμην  εν  άνδρΐ  τού  είναι  εις  ήγούμενον  επί  τον  λαόν  μου  Ισραήλ· 
6  και  εξελεξάμην  εν   Ααυεϊδ  τού  είναι  επϊ  τον  λαόν  μου  Ισραήλ.  6 
7  και  εγενετο  επϊ  καρδίαν   Ααυεϊδ  τού  πατρός  μου  τού  οίκοδομήσαι  η 
οίκον  τώ  ονόματι  Κυρίου  θεού  Ισραήλ.    8  και  είπεν  Κύριος  προς  8 
Ααυεϊδ  πάτερα  μου  Διότι  εγενετο  επϊ  καρδίαν  σου  τού  οίκοδομήσαι 
οίκον  τώ  ονόματι  μου,  καλώς  εγενετο  επϊ  καρδίαν  σου·  9πλήν  συ  9 
ουκ   οικοδομήσεις  τον  οίκον,  οτι  6  υιός  σου  ος  έξελεύσεται  εκ  της 

όσφύος  σου,  ούτος  οικοδομήσει  τον  οίκον  τώ  ονόματι  μου.     10  και  ίο 
άνεστησεν  Κύριος  τον  λόγον  τούτον  6ν  ελάλησεν,  και  εγενήθην  αντί 
Ααυεϊδ  τού  πατρός  μου  και  εκάθισα  επϊ  τον  θρόνον  Ισραήλ  καθώς 
ελάλησεν  Κύριος,  και  οικοδόμησα  τον  οίκον  τώ  ονόματι  Κυρίου  θεού 

Ισραήλ,  11  και  εθηκα  εκεΐ  τήν  κιβωτόν  εν  ή  εκεί  διαθήκη  Κυρίου  ην  ιι 
διεθετο  τώ  Ισραήλ.  12  Και  'εστη   κατεναντι  τού  θυσιαστηρίου  ΐ2 
Κυρίου  έναντι  πάσης  εκκλησίας  Ισραήλ,  και  διεπετασεν  τάς  χείρας 

αυτού·  136τι  εποίησεν  Σαλωμών  βάσιν  χαλκήν  και  εθηκεν  αυτήν  εν  13 
μεσω  της  αυλής  τού  ιερού,  πέντε  πηχών  το  μήκος  αυτής  και  πέντε 
πήχεων  το  εύρος  αυτής  και  τριών  πήχεων  το  υψ·ος  αυτής·  και  εστη 

Α       13  εξομολογεισθαι  Α  14 — VI  1  της  νεφέλης... εν  γνοφω  δΐιρ  ταδ  ρΐ 
ΙίΙΙ  Αα  |  νεφέλης]  +  δόξης  ~κϋ  Α3  |  δοξα]  ρΓ  η  ΑΆ  VI  1  κατασκηνωσαι]  κατοι- 
κησαι  Α3  2  ωκοδομηκα  Α  \  κατασκηνωσαι]  κατοικησαι  Α  3  εκκλησία] 
ρΓ  η  Α  4  προς]  πρς  Α  6  και]  +  εξελεξαμην  εν  ϊ\ημ\  γενέσθαι  του  είναι 
το  όνομα  μον\  εκει'  και  Α  \  τον]  ωστε  5ΐιρ  γο.5  Α3ϊ  |  τον  λαον]  του  λαον  Α 
8  πάτερα]  ρΓ  τον  Α  \  καλώς]  +  εποιησας  οτι  Β^^ε)  Α-|  καρδίαν  2°]  ρ  γ  την  Βηΐ1 
(δπρβΓδΟΓ)  Α  10  τούτον]  αυτού  Α  \  του  πατρός]  οτα  του  Α  \  μου]  σου  Β^  | 
ωκοδομησα  Α        12  αυτού]  εαυτού  Α        13  πηχών]  πήχεων  Α 
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VI  24 

επ'  αυτής,  καϊ  επεσεν  επι  τα  -γόνατα  έναντι  πάσης  εκκλησίας  ΊσραήΧ,  Β 
ΐ4  και  διεπετασεν  τάς  χείρας  αυτού  εις  τον  ούρανόν  14  κα\  είπεν  Κύριε 

ό  θεός  ΊσραήΧ,  ουκ  εστίν  ομοιός  σοι  θεός  εν  ούρανω  καϊ  επϊ  της 
γης,  φυΧάσσων  την   διαθηκην  καϊ  το  εΧεος  τοϊς  παισίν  σου  τοϊς 

ΐ5  πορευομενοις  εναντίον   σου  εν  ί>Χτ]  καρδία.     15  εφύΧαξας  τω  παιδί 
σου  Δαυεϊδ  τω  πατρί  μου  α  εΧάΧησας  αυτω  Χεγων,  καϊ  εΧάΧησας 
εν  στόματί  σου   και  εν  χερσίν  σου  επΧηρωσας  ως  η  ήμερα  αυτή. 

ι6  16  και  νΰν,  Κύριε  ό  θεός  ΊσραηΧ,  φύΧαξον  τω  παιδί  σου  τω  Ααυεϊδ 
α  εΧάΧησας  αυτω  Χεγων   Ουκ   εκΧείψει  σοι  άνηρ  από  προσώπου 
καθήμενος  επϊ  θρόνου  ΙσραηΧ,  πΧην  εάν  φυΧάξωσιν  οι  υιοί  σου  την 
όδόν  αυτών  του  πορεύεσθαι  εν  τω  ονόματι  μου  ως  επορεύθης  εναν- 

17  τίον  μου.     17  και  νυν,  Κύριε  6  θεος  ΊσραηΧ,  πιστωθήτω  δη  το  ρημά 
ι8  σου  ο  εΧάΧησας  τω  παιδί  σου  τω  Ααυείδ.     ι8οπ  εΐ  άΧηθώς  κατοι- 

κήσει θεός  μετά  ανθρώπων  επϊ  της  γης;  ει  ό  ουρανός  και  ό  ουρανός 
του  ουρανού  ουκ  άρκεσουσίν  σοι,  και  τις  6  οίκος  ούτος  ον  οίκοδό- 

19  μησα;  19 και  επιβΧεψτ)  επϊ  την  προσευχην  παιδός  σου  και  ε'πϊ  την 
δεησίν  μου,  Κύριε  ό  θεός,  του  επακούσαι  της  δεησεως  καϊ  της  προσ- 

2ο  ευχής  εναντίον  σου  σήμερον,  20τού  είναι  οφθαλμούς  σου  άνεωγμενους 
επϊ  τον  οίκον  τούτον  ημέρας  καϊ  νυκτός,  εις  τον  τόπον  τούτον  ον 
είπας  επικΧηθηναι  τό  ονομά  σου  εκεί,  τού  άκούσαι  της  προσευχής  ης 

2ΐ  ό  παις  σου  προσεύχεται  εις  τον  τόπον  τούτον.  21  καϊ  άκούστ)  της 
δεησεως  τού  παιδός  σου  και  Χαού  ΊσραηΧ  α  ιιν  προσεύξωνται  εις 
τον  τόπον  τούτον  και  συ  είσακούστ]  εν  τω  τόπω  της  κατοικησεώς 

22  σου  εκ  τού  ουρανού,  καϊ  άκούστ]  καϊ  ΪΧεως  εση.  22 εάν  άμάρττ]  άνηρ 
τω  πΧησίον  αυτού  καϊ  Χάβη  επ  αυτόν  άράν  τού  άράσθαι  αυτόν,  καϊ 

23  εΧθτ]  καϊ  άράσηται  κατεναντι  τού  θυσιαστηρίου  εν  τω  οϊκω  τούτω,  23 καϊ 
σύ  είσακούστ]  εκ  τού  ουρανού  τού  ουρανού  καϊ  ποιήσεις,  καϊ  κρινεΊς  τους 
δούΧους  σου  τού  άποδούναι  τώ  άνόμω  καϊ  άποδούναι  οδούς  αυτού  εις 
κεφαΧην  αυτού,  τού  δικαιώσαι  δίκαιον,  τού  άποδούναι  αυτω  κατά  την 

24  δικαιοσύνην  αυτού.  24  και  εάν  θραυσθτ}  ό  Χαός  σου  Ισραήλ  κατεναντι 
τού  εχθρού  εάν  άμάρτωσίν  σοι,  καϊ  επιστρεψωσιν  και  ε'ξομοΧογή- 
σονται  τω  ονόματι  σου   και  προσεύχονται   και   δεηθώσιν  εναντίον 

13  γόνατα]  +  αντου  Α  15  εφυλαξας]  ρΓ  α  Α  |  οιτι  αυτω  Χεγων  α 
και  ελαλησας  Α  |  στοματι]  ρΓ  τω  Α  16  τον  παιδα  Α*  (τω  παίδι 
Α  'ν''1)  |  Ααυειδ]  +  τω  'πρί  μου  Α  \  πρόσωπον]  ]-  μου  Β1  Α  |  ονόματι]  νομω  Α 
18  060*]  ρΐ"  ο  Α  |  ωκοδομησα  Α  19  προσευχην  Μδ  50Γ  Α*  (Γαδ  1°  Ατ)  | 
προσευχής]  +  τ/5  ο  τταΐϊ  σου  προσεύχεται  Β**»*1*  'ηΓΑ  20  σου  ι°]  μου  Β*  (σου 
Β3,,Λ)  21  Χαου]  +  σου  Α  23  οιώ  του  ουρανού  (2°)  Α  |  αυτω]  εκαστω 
Β3 Α       24  επιστρεψουσιν  Α 
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Β  σον  εν  τώ  ο'ίκω  τούτω,  25 και  σν  είσακούση  εκ  τον  ονρανον  και  Ίλεως  25 
εση  ταΊς  άμαρτίαις  λαοί)  σον  Ισραήλ,  καϊ  αποστρέφεις  αντονς  εϊς 

την  γήν  ήν  εδωκας  αντοις  κα\  τοις  πατράσιν  αντών.     26έν  τώ  σνσχε-  26 
θήναι  τον  ονρανον  κα\  μή  γενέσθαι  νετον  οτι  άμαρτήσοντα'ι  σοι,  και 
προσεύχονται  εις  τον  τόπον  τοντον  κα\  αίνεσονσιν  το  ονομά  σον,  και 
άπο  των   αμαρτιών   αντών   έπιστρεψονσιν  οτι  ταπεινώσεις  αντονς' 
27  και  συ  είσακούση  εκ   τον  ονρανον  και  Ίλεως  εση  ταΐς  άμαρτίαις  27 
αντών  παίδων  κα\  τον  λαον  σον  "Ισραήλ,  οτι   δηλώσεις  αντοϊς  την 
όδον  τήν  άγαθήν  εν  η  πορενσονται  εν  αντή,  και  δώσεις  νετον  επ\ 

τήν  γήν  σον  ήν  εδωκας  τώ  λαώ  σον  εϊς  κληρονομίαν.    28λιμ6ς  εάν  2δ 
γενηται  επί  τής  γης,  θάνατος  εάν  γενηται  επ\  τής  γης,  άνεμοφθορία 
και  Ίκτερος,  άκρις   και  βρονχος  εάν  γενηται,   εάν   θλίψη  αντον  6 
εχθρός  κατεναντι  τών  πόλεων  αντών,  κατά  πάσαν  πληγήν  και  πάν 

πόνον,  29 και  πάσα   προσενχή   και   πάσα  δέησις  ή  εάν  γενηται  άν-  29 
θρώπω  και  παντϊ  λαώ  σον  "Ισραήλ,  εάν  γνώ  άνθρωπος  τήν  άφήν 
αντον  και  τήν  μαλακίαν  αντον,  και  διαπετάση  τάς  χεΊρας  αντον  εις 

τον  οίκον  τοντον,  30  και  σύ   είσακούση  εκ  τον  ονρανον  εξ  ετοίμον  30 
κατοικητηρίον  σον  και  ίάση,  και  δώσεις  άνδρ\  κατά  τάς  όδονς  αντον 
ώς  άν  γνώς  τήν  καρδίαν  αντον,  οτι  μόνος  γινώσκεις  τήν  καρδίαν 

νιών   ανθρώπων  31  όπως    φοβώνται    πάσας   όδονς  σον   πάσας  τάς  31 
ημέρας  ας  αντοϊ  ζώσιν  επ\  προσώπον  τής  γής  ης  εδωκας  τοις  πατρά- 

σιν ημών.     32 και  πάς  αλλότριος  ος  ονκ  εκ  τον  λαοί)  "Ισραήλ  εστίν  32 
αντός,  και  ελθη  εκ  γής  μακρόθεν  δια  το  ονομά  σον  τό  μεγα  και  τήν 
χζίρά  σον  τήν  κραταιάν  καϊ  τον  βραχίονά  σον  τον  νψηλόν,  και  ελ- 
θωσιν  και  προσενξωνται  εϊς  τον  τόπον  τοντον,  33  και  είσακούση  εκ  33 
τον  ονρανον  εξ  ετοίμον  κατοικητηρίον  σον,  και  ποιήσεις  κατά  πάντα 
οσα  εάν  επικαλέσηταί  σε  ό  αλλότριος,  οπως  γνώσιν  πάντες  οι  λαοί 
τής  γής  το  ονομά  σον,  και  τον  φοβεισθαί  σε  ώς  ό  λαός  σον  Ισραήλ, 
και  τον  γνώναι  οτι  επικέ κληται  το  ονομά  σον  επ\  τον  οίκον  τοντον 
ον  οικοδόμησα.    34έάν  δε  εξελθη  ό  λαός  σον  εις  πόλεμον  έπ\  τοίις  34 
εχθρούς  αντον  εν  όδώ  η  άποστελεϊς  αντονς,  και  προσενξονται  προς 
σε  κατά  τήν  όδον  τής  πόλεως  ταύτης  ήν  έζελεξω  εν  αύτη  και  οίκου 
ον  οίκοδόμηκα  τώ  ονόματι  σον,  35  και  άκούση   έκ   τον  ονρανον  τής  35 

Α       25  Χαου]  ρΓ  του  Α  26  οτι]  ι  δυρ  Γ35  Α1*  27  ταυ  αμαρτιαις] 
των  αμαρτιών  Α  |  αντων]  των  Β3ΐ5Α  |  παίδων]  +  σον  Α  28  οηι  επι  της 
γ-η*  (-2°)  Α  29  ανθρωπω]  ρ  γ  παντι  Α  30  μονός]  μονωτατος  Α 
31  φοβούνται  Α  |  πάσας  ι°]  τας  Α  |  της  γης]  ρΓ  πάσης  Α  32  λαοΐ'] 
+  σον  Α  |  τον  βραχ.]  οϊϊι  τον  Α  |  προσεύχονται  Α  34  οικοδομηκα]  ωκο- 
δομησα  Α 
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δεήσεως  αύτών  καϊ  της  π ροσευχής  αυτών,  καϊ  ποιήσεις  το  δικαίωμα  Β 

36  αυτών.  36  οτι  άμαρτήσονταί  σοι,  οτι  ουκ  εσται  άνθρωπος  ος  ούχ  άμαρ- 
τήσεται,  κα\  πατάξεις  αυτούς  και  παραδώσεις  αύτούς  κατά  πρόσωπον 
εχθρών,  και  αίχμαλωτεύσουσιν  οι  αίχμαλωτευοντες  αύτούς  είς  γην 

37  εχθρών  εις  γην  μακράν  ή  εγγύς,  37  και  επιστρεψωσιν  καρδίαν  αύτών 
εν  τη  γη  αύτών  ου  μετήχθησαν  εκεί.,  και  γε  επιστρεψωσιν  καϊ 
δεηθώσίν   σου  εν  τη   αιχμαλωσία  αύτών  λέγοντες  Ήμάρτομεν,  ήδι- 

38  κησαμεν,  ήνομήσαμεν,  38  και  επιστρεψωσιν  προς  σε  εν  ολη  καρδία 
και  εν  ολη  ψυχή  αύτών  εν  γη  αϊχμαΧωτευσάντων  αύτούς,  κα\  προσ- 

εύχονται όδον  γης  αύτών  ης  εδωκας  τοις  πατράσιν  αύτών  κα\  της 

πόλεως  ης  εξελεξω  και  του  ο'ίκου  ου   ωκοδόμησα  τώ  ονόματι  σου, 
39  39  και  άκούση  εκ  τον  ούρανού  εξ  ετοίμου  κατοικητηρίου  σου  της 

προσευχής  αύτών  καϊ  της  δεήσεως  αύτών,  καϊ  ποιήσεις  κρίματα  καϊ 

4ο  ΐλεως  εση  τω  λαω  τω  άμαρτόντι  σοι.  40  νυν,  Κύριε,  εστωσαν  δή  οι 
οφθαλμοί  σου   άνεωγμενοι   καϊ  τά  ώτά  σον  επηκοα  εις  την  δεησιν 

4ΐ  του  τόπον  τούτου.  41  και  νυν  άνάστηθι,  Κύριε  ό  θεός,  είς  την  κατά- 
παυσίν  σου,  σύ  καϊ  ή  κιβωτός  της  ισχύος  σου.  ιερείς  σου,  Κύριε  6 
θεός,  ενδύσαιντο  σωτηρίαν,  καϊ  οι  υιοί  σου  εύφρανθήτωσαν  εν  άγα- 

42  θοϊς.  42  Κύριε  6  θεός,  μη  άποστρεψης  το  πρόσωπον  σου,  μνήσθητι 
VII    ι  τά  ελέη  Ααυεϊδ  τον  δονλον  σον.  'Καί  ως  συνετελεσεν  Σαλωμών 

προσενχόμενος,  καϊ  το  πυρ  κατεβη  εκ  του  ούρανού  καϊ  κατεφαγεν 
τά  ολοκαυτώματα   καϊ  τάς  θυσίας,    καϊ  δόξα   Κυρίου  επλησεν  τον 

2  οίκον.    2 καϊ  ούκ  ηδύναντο  οι  ιερείς  είσελθείν  είς  τον  οίκον  Κυρίου 
3  εν  τω  καιρώ  εκείνα»,  οτι  επλησεν  δόξα  Κυρίου  τον  οίκον.  3  καϊ 

πάντες  οι  υ'ιοϊ  Ισραήλ  εώρων  καταβαϊνον  το  πυρ,  καϊ  ή  δόξα  Κυρίου 
ε'πϊ  τον  οίκον  καϊ  επεσον  επϊ  πρόσωπον  ε'πϊ  τήν  γην  ε'πϊ  το  λιθό- 
στρωτον,  καϊ  προσεκύνησαν  καϊ  ηνουν  τω  κυρίω 

Ότι  αγαθόν, 
οτι  είς  τον  αιώνα  τό  έλεος  αύτού. 

4  4  και  6  βασιλεύς   και  πάς  ό  λαός   θύοντες   θύματα  έναντι  Κυρίου. 

5  5  και  εθυσίασεν  Σαλωμών  τήν  θυσίαν,  μόσχων  ε'ίκοσι  καϊ  δύο  χι- 
λιάδες·  καϊ  ενεκαίνισεν   τον   οίκον  του   θεού   ό  βασΐλεύς'   καϊ  πάς 

6  ό  λαός  6  και  οι   ιερείς  επϊ  τάς   φυλακάς  αύτών   εστηκότες,    καϊ  οι 

36  εσται]  εστίν  Α  |  οιώ  αντονς  3°  Α  37  επιστρεψονσιν  Α  (1)ίδ :  ΐίοτι  Α 
38)  38  εν  ολη  (ι°)  Α3?Γη£  (οπι  Α*)  |  κάρδια]  κάρδια  αντων  δυρ  ταδ  Αη? 
(ογτι  αντων  Α* νί(1)  |  προσενξωνται  Α  \  οικοδόμησα  Α  41  ιερειτ]  ρΓ  οι  Α 
42  σον)  ρτ  τον  χριστον]  Α  VII  1  Σαλωμων]  Σολομών  Α  (ΐίειτί  5) 
3  οι  νιοι]  οπι  οι  Α  |  έπεσαν  Α  5  χιλιάδα]  χιλιάδα*  Α  +  και  βοσκηματωι>\ 
εκατόν  και  είκοσι  χιλιαδαΓ  Α  6  αντων  ΐυ]  εαντων  Α 
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νπ  7 ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  Β 

Β  Αευεΐται  εν  όργάνοις  ωδών  Κυρίου  του  Δαυε\δ  του  βασιλέως  του  εξο- 
μολογείσθαι  Έναντι  Κυρίου,  οτι  εϊς  τον  αϊώνα  το  έλεος  αυτού,  εν 
ύμνοις  Ααυεϊδ  διά  χειρός  αυτών  κα\  οι  ιερείς  σάλπίζοντες  τάίς  σάλ- 
πιγζιν   εναντίον   αυτών,  κα\   πάς    Ισραήλ   εστηκώς.    7  κα\  ήγίασεν  η 
Σαλωμών  το  μέσον  της  αυλής  της  εν  οϊκω  Κυρίου·  οτι  εποίησεν  εκεί 
τα  ολοκαυτώματα  κα\  τα  στεατα  τών  σωτηρίων,  οτι  το  θυσιαστήριον 
το  χαλκούν  6  εποίησεν  Σαλωμών  ουκ  εξεποίει  δέξασθαι  τα  ολοκαυ- 

τώματα κα\  τα  μαναά  και  τά  στεατα.     8 κα\  εποίησεν  Σαλωμών  την  8 
εορτήν  εν  τώ  καιρώ  εκείνω  επτά  ημεραις,  κα\  πάς  Ισραήλ  μετ  αυ- 

τού, εκκλησία  μεγάλη  σφόδρα  από  εισόδου  Α'ιμάθ  και  εως  χειμάρρου 
Αιγύπτου.    9  και  εποίησεν  εν  τη  ήμερα  τη  ογδόη  εξόδιον,  οτι  εν  και-  9 
νισμόν  του  θυσιαστηρίου   εποίησεν   επτά  ήμερας  εορτην,  10  και  εν  ίο 
τη  τρίτη  και  εικοστή  του  μηνός  του  εβδόμου  άπεστειλεν  τον  λαόν 
εις  τά  σκηνώματα  αυτών  εύφραινομενονς  και  αγαθή  καρδία  επ\  τοις 

άγαθοϊς  ο'ις  εποίησεν  Κύριος  τω   Δαυαδ   και  τω  Σαλωμών  και  τω 
^Ισραήλ  λαω  αυτού.  11  Και  σννετελεσεν   Σαλωμών  τον  οίκον  ιι 
Κυρίου  και  τον  οίκον  του  βασιλέως,  και  πάντα  οσα  εποίησεν  εν  τη 
ψνχή  Σαλωμών  του   ποιήσαι  εν   οϊκω   Κυρίου   και  εν   οϊκω  αυτού 
εύοδώθη.     12 και  ώφθη  ό  θεός  τω  Σαλωμών  τήν   νύκτα  και  είπεν  ΐ2 
αύτώ   'Ήκουσα  της  προσευχής  σου,   και    εζελεξάμην   εν   τώ  τόπω 
τούτω  εμαυτω  εις  οίκον  θυσίας.     13  εάν  συσχώ  τον  ούρανον  και  μή  13 
γενηται  ύετός,  και  εάν  εντειλωμαι  τή  άκρίδι  καταφαγείν  το  ζύλον, 

και  εάν  αποστείλω   θάνατον  εν  τω  λαω  μου,  14 και  εάν  εντραπη  ό  14 
λαό?  μου  εφ'  ους  το  ονομά  μου  επικεκληται  επ'  αυτούς,  και  προσ- 
εύξωνται  και  ζητήσωσιν  το  πρόσωπον  μου,  και  άποστρεψωσιν  άπο 
τών  οδών  αυτών  τών  πονηρών,  και  εγώ  είσακούσομαι  εκ  τον  ουρανού 
και  Γλβωί  εσομαι  ταϊς  άμαρτίαις  αυτών  και  Ιάσομαι  τήν  γήν  αυτών. 
Ι5νύν  οι  οφθαλμοί  μου  έσονται  άνεωγμενοι  και  τά  ώτά  μου  επήκοα  15 
της  προσευχής  τού  τόπου  τούτου.     16 και  νύν  εξελεξάμην  και  ήγίακα  ι6 
τον  οίκον  τούτον  τού  είναι  ονομά  μου  εκεί  εως  αιώνος,  και  έσονται 

οι  οφθαλμοί  μου  και  ή  καρδία  μου  εκεί  πάσας  τάς  ήμερας.     17  και  ιγ 
συ  εάν  πορενθής  εναντίον  μου  ως  ΔαυεΧδ  ό  πατήρ  σον,  και  ποιήσης 
κατά   πάντα  α  ενετειλάμην   σοι,  και  τά   προστάγματά  μου   και  τά 

Α       6  Αενειται]  Δ  ρΓΟ  Α  Β*  νί(1  Αευιται  Α        7  εξεποιει]  εποιει  Α        9  εγκαι- 
νισμον  Β3,3Α  |  επτά]  ημέρας  εποίησεν  Α  10  εικοστή]  εικαδι  Α 
11  εποίησεν]  δί§ηα  ν  1  ρπιε  56  ίει!  Β?1χ1ε1ηι?  ηθελησεν  Α  |  ενωδωθη  ΒΆΪ> 
12  θυσίας]  του  θυσιασαι  Α  13  σννσχω  Α  14  ζητησονσιν  Α  15  της 
προσευχής]  τη  προσευχή  Α  16  εως]  «τ  Α  17  οιη  και  τα  προστά- 

γματα μου  Α 
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ι8  κρίματά   μον  φνλάξη,   18  και  αναστήσω  τον   θρόνον  της  βασιλαίας  Β 
σον  ως  διαθάμην  Δαυείδ  τω  πατρί  σον  λάγων  Ονκ  αξαρθήσαταί  σοι 

19  άνήρ  ήγονμανος  εν  Ισραήλ.  19  και  αάν  άποστράψητα  ίιμαΐς,  και 
ανκαταλίπητα  τα  προστάγματα  μον  και  τάς  αντολάς  μον  άς  έδωκα 
εναντίον  νμών,  και  πορανθήτα  και  λατρανσητα  θαοϊς  άτάροις  και  προσ- 

2ο  κννήσητα  αντο'ις,  20  και  αξαρώ  νμάς  από  της  γης  ης  έδωκα  αύτοΐί, 
και  τόι/  οίκον  τοντον  ον  ήγίασα  τω  ονόματι  μον  αποστρέψω  εκ 
πρόσωπον  μον,  και  δώσω  αντόν  αίς  παραβολήν  και  ει?  διήγημα  έ# 

2ΐ  πάσιν  τοϊς  αθνασιν.  21  και  ό  οίκοί  οντος  6  υψηλός,  πάς  6  διαπο- 
ρανόμανος  αντόν  ακστήσαται  και  βρει  Χάριν  τά/Οί  (ποίησαν  Κύριος 

22  Τ77  ταύτη  και  τω  οίκω  τοίιτω;  22 και  αρονσιν  Διότι  ανκατάλιπον 
Κνριον  θαόν  των  πατέρων  αντων  τον  αξαγαγόντα  αντονς  ακ  γτ)$· 
Αίγνπτον,  και  αντελά/3ο>ντο  0εά»ν  ατάρων  και  προσακννησαν  αντοΐς 
και  αδονλανσαν  αυτο!?·  διά  τοντο  απήγαγαν  απ  αντονς  πάσαν  την 
κακίαν  ταντην. 

VIII   ι        ΙΚαι  αγάνατο  μετά  είκοσι  ατη  εν  οίς  οικοδόμησαν  Σαλωμων  τον 
2  οίκον  Κνριον  και  τόν  οίκον  αντον,  2και  τά$·  7τόλει$·  α$·  αδωκαν  Χαιράμ 
τω  Σαλωμων,  ωκοδομησαν  αντας  Σαλωμων  και  κατωκισει*  ε'κεΐ  τον? 
ν'ιονς  Ισραήλ. 
3  3 Και  ήλθαν  Σαλωμων  αίς  Βαισωβά  και  κατίσχυσαν  αντήν.  4  και 
ωκοδομησαν  την  θοαδομορ  αν  τη  αρήμω  και  πάσας  τάς  πόλαις  τάς 

5  όχνράς  ωκοδομησαν  αν  'Ήμάθ.  5 και  ωκοδομησαν  την  Βαιθωρωμ  την 
ανω  και  τήν  Βαιθωρωμ  την  κάτω,  πόλαις  όχνράς,  ταίχη,  πνλαι  και 

6  μοχλοί·  6  και  τήν  Βαλαά,  και  πάσας  τάς  πόλαις  τάς  όχνράς  αι  ήσαν 
τω  Σαλωμων,  και  πάσας  τάς  πόλαις  των  αρμάτων  και  τάς  πόλαις 
των  Ίππάων,  και  όσα  απαθνμησαν  Σαλωμων  κατά  την  απιθνμίαν  τον 
οικοδομήσαι  αν  Ίαρονσαλήμ  και  αν  τω  Αιβάνω  και  αν  πάση  τη  βασι- 

7  λεια  αντον.  7  πάς  6  λαός  ό  καταλαιφθα\ς  από  τον  Χατταίον  και  τον 
Άμορραίον  και  τον  Φαραζαίον  και  τον  Έναίον  και  τον  Ίαβονσαίον, 

8  οι  ονκ  αίσ\ν  α  κ  τον  Ισραήλ·  8  ήσαν  α  κ  των  νιων  αντων  των  κατα- 

17  φύλαξης  Α  18  Ισραήλ]  Ιλημ  Α*  (Ιηλ  δυρ  Γαδ  Αα)  19  αγκα-  Α 
ταλιπητα  Β15  α-^καταλαιπητα  Α  20  ηγιακα  Α  |  εκ]  απο  Α  21  αυτόν] 
ρΓ  π/305  Α  22  αγκαταλιπον  Β])  εγκατελειττοΙ  Α  |  θαον]  ρτ  τον  Α  |  δια 
τούτο]  δια\  το  Α  VIII  1  ωκοδομησαν  Α  \  αυτού]  ααυτου  Α         2  Χα\ραμ 
Β  |  οηΐ  Σαλωμων  ωκοδομησαν  αύται  Α  3  Βαισωβα]  Αιμαθ'"  Σωβα  Α 
4  θοαδομορ]  θοα\δομησαν  την  θοαδομορ  (θοαδμορ  Β'')  Β*  (ειιηι  δίςηο  ρετνβΓδηε 
ΙβεΙ)  θαδμορ  Α  |  ωκοδομησαν  7°]  ρΓ  αϊ  Α  5  Βαιθωρωμ  ι°]  μ  δυρ  ναδ  Β? 
Βαιθωρων  Α  \  ανω]  δεη  Γαδ  ι  Κί  (ρ  υΐ  νίά)  ΐη  Α  |  Βαιθωρωμ  ι°]  Βαιθωρων  Α 
6  Παλαα*  Λ  |  οηη  πολευ  ι° ...πάσας  ταί  (2°)  Α*  (ΗαΙ>  Α3"1^)  |  τα?  πολευ  (30)] 
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νπι  9 ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  Β 

Β  λειφθέντων  μετ  αντον  εν  τη  γη  ονς  έζωλέθρενσαν  οί  νίοϊ  Ισραήλ· 
καϊ  άνηγαγεν  αντοίις  Σαλωμών  εις  φόρον  εως  της  ημέρας  ταύτης. 
9  καϊ  εκ  των  νιων  Ισραήλ  ουκ  εδωκεν  Σαλωμών  εις  παίδας  τη  βασι-  9 
λεία  αντον,  ότι  ίδον  άνδρες  πολεμισταϊ  κα\  άρχοντες,  καϊ  οι  δνν α- 

τοί και  άρχοντες  άρμάτων  καϊ  ιππέων.     10  και  ούτοι  άρχοντες  των  ίο 
προστατών  βασιλέως  Σαλωμών,  πεντήκοντα  και  διακόσιοι  έργοδιω- 
κτονντες  εν  τω  λαω.     11  και  την   θνγατέρα  Φαραώ  Σαλωμών  άνη-  ιι 
γαγεν  εκ   πόλεως  Αανεϊδ  εις  τον  οίκον  ον   ωκοδόμησεν   αντη,  οτι 
εΐπεν   Οί)   κατοικήσει  η  γννη  μον   εν   πάλει  Δαυβιδ  τον  βασιλέως 

^Ισραήλ,  οτι  άγιός  εστίν  ον  είσηλθεν  έκεϊ  κιβωτός  Κνρίον.  Ι2Ύότε  ΐ2 
άνηνεγκεν  Σαλωμών  όλοκαντώματα  τω  κνρίω  έπϊ  το  θνσιαστηριον  ο 

ωκοδόμησεν  απέναντι  τον  ναοί),  13  και  κατά  τον  λόγον  ημέρας  εν  13 
ημέρα,  τον  άναφέρειν  κατά  τάς  εντολάς  Μωνση  εν  τοϊς  σαββάτοις 
και  εν  τοις  μησϊν  και  εν  ταϊς  έορταϊς,  τρεϊς  καιρονς  τον  ένιαντον, 
εν  τη  εορτή  τών  άζνμων,  εν  τη  εορτή  των  εβδομάδων,  εν  τη  έορτη 
των  σκηνών.     14 και  εστησεν  κατά  την  κρίσιν  Αανεϊδ  τάς  διαιρέσεις  14 
τών  ιερέων  κατά  τάς  Χειτονργίας  αντών  και  οί  Αενειται  έπ\  τάς 
φνλακάς  αντών  τον  λειτονργεΐν   και  αίνεΐν   κατέναντι  τών  ιερέων 
κατά  τον  λόγον  ημέρας  εν  τη  ημέρα·  και  οί  πνλωροι  κατά  τάς  διαι- 

ρέσεις αντών  εις  πνλην  και   πνλην,  ότι  όντως  έντολαί  Αανεϊδ  άν- 
θρώπον  τον  θεοί).     τ5ού  παρηλθον  τάς  έντολάς  τον  βασιλέως  περί  15 
τών  ιερέων  και  τών  Αενειτών  εϊς  πάντα  λόγον  και  βι'ί  τοίις  θησαυ- 

ρούς.    16  και  ητοιμάσθη  πάσα  η  εργασία  αφ'  ης  ημέρας  εθεμελιώθη  ι6 
εως  ον  ετελείωσεν  Σαλωμών  τον  οίκον  Κνρίον.  1?Ύότε  ωχετο  τγ 
Σαλωμών  εις  Τασιών  Ταβερ  και  εις  την  Αίλάμ  την  παραθαλασσίαν 

εν  γη  Ίδονμαία.     18  και  άπέστειλεν  Χειράμ  εν  χειρϊ  παίδων  αντον  ι8 
πλοία  και  παϊδας  6ΐδόΥα$·  θάλασσαν,  και  ωχετο  μετά  τών  παίδων 
Σαλωμών  εις  Σωφείρα,  και  ελαβεν  εκείθεν  τά  τετρακόσια  και  πεντή- 

κοντα τάλαντα  χρνσίον,  και  ηλθον  προς  τον  βασιλέα  Σαλωμών. 
ιΚαι  βασίλισσα  Σαβά  ηκονσεν  το  όνομα  Σαλωμών,  και  ηλθεν  τον  τ  IX 

πειράσαι  Σαλωμών  εν  αΐνίγμασιν  εις  Ίερονσαλήμ  εν  δννάμει  βαρεία 

σφόδρα,  και  κάμηλοι  α'ίρονσαι  αρώματα  και  χρνσίον  εϊς  πλήθος  καϊ 

Α       8  εξωλοθρ.  Β5  9  ιδού]  αν\τοι  Α  |  οι  δίπατοι]  οιτι  οι  Α  10  προ- 
στατών] προσταγματώΐ  Α  |  βασιλέως]  τω  βασιλει  Α  11  η  γυνη]  οηι  η  Α  | 

άγιος]  αγρός  Β  12  θυσιαστηριον]  +  κϋ  Α  13  τρεις]  τρις'\  Α  \  εν  6°] 
ρΓ  και  Α  |  εν  7°]  ρΓ  και  Α  14  Αευιται  Α  |  επι]  κατα  Α  |  αινειν  και  λει- 

τονργεΐν Α  |  εντολαι]  εντολή  Α  15  Αευιτων  Α  16  ητοιμάσθη]  ητοι- 
μασεν  Α  |  εθεμελιώθη]  ετελιωθη  (δίο)  Α        17  γη  Ιδ.]  τη  Ιδ.  Α        18  ωχετο] 
ωχοντο  Α  |  Σωφηρα  Α  \  ελαβον  Α  |  τα  τετρακ.]  οηι  τα  Α 
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IX  14 

Χίθον  τ'ιμιον  και  ηΧθεν  προς  ΣαΧωμών  και  εΧάΧησεν  προς  αύτόν 
2  πάντα  οσα  εν  τή  ψυχή  αυτής.  2  και  άνήγγειΧεν  αύτη  ΣαΧωμων 
πάντας  τους  Χόγους  αυτής,  και  ου  παρήΧθεν  Χόγος  από  ΣαΧωμών, 

3  Χόγος  ον  ουκ   άπήγγειΧεν  αύτη.    3  και  είδεν  βασίλισσα  Σαβά  την 
4  σοψίαν  ΣαΧωμων  και  τον  οίκον  ον  οίκοδόμησεν,  4  και  τά  βρώματα 
των  τραπεζών  κα\  καθεδραν  παίδων  αύτού,  κα\  στάσιν  Χειτουργών 
αυτού  και  Ίματισμόν  αυτών  και  οινοχόων  αυτού,  κα\  στοΧισμον  αυτών, 
και  τα  όΧοκαυτώματα  α  ανέφεραν  εν  οΐκω  Κυρίου,  κα\  εξ  εαυτής  εγέ- 

5  νετο.    5  και  είπεν  προς  τον  βασιΧεα  ΆΧηθινός  ό  Χόγος  ον  ή'κουσα 
6  εν  τή  γη  μου  περϊ  τών  λόγων  σου  και  περ\  τής  σοφίας  σου.  6 και 
ουκ  επίστευσα  τοίς  Χόγοις  εως  ου  ηΧθον  και  είδον  οι  όφθαΧμοί  μου, 
και  ιδού  ουκ   άπηγγεΧη  μοι  ήμισυ  του   πΧήθους  τής  σοφίας  σου" 

7  προσεθηκας  επί  την  άκοήν  ην  ή'κουσα.  7 μακάριοι  οι  Άνδρες,  μακά- 
ριοι οι  παίδες  σου  ούτοι  οι  παρεστηκότες  σοι  δια  παντός,  και  άκού- 

8  ουσιν  σοφίαν  σου.  8εστω  Κύριος  ό  θεός  σου  ηύΧογη μένος  ος  ήθε- 
Χησεν  σοι  του  δούναι  σε  επί  θρόνον  αυτού  εις  βασιΧεα  τώ  κυρίω 

θεώ  σου'  εν  τω  άγαπήσαι  Κυριον  τον  θεόν  σου  τον  ΊσραήΧ  του 
στήσαι  αυτόν  εις  αιώνα,  και  εδωκεν  σε  επ*  αυτούς  εις  βασιΧεα  του 

9  ποιήσαι  κρίμα  και  δικαιοσύνην.  9  και  εδωκεν  τώ  βασιΧεί  εκατόν 
εΐκοσι  τάΧαντα  χρυσίου  και  αρώματα  εις  πΧήθος  ποΧύ  και  Χίθον 

τ'ιμιον  και  ουκ   ήν   κατά  τά  αρώματα  εκείνα  α  εδωκεν  βασίΧισσα 
ίο  Σαβά  τω  βασιΧεί  ΣαΧωμων.  10 και  οι  παίδες  ΣαΧωμων  και  οι  παίδες 

Χειράμ  εφερον  χρυσίον  τώ  ΣαΧωμων  εκ  Σουφεϊρ  και  ξύΧα  πεΰκινα 

ιι  και  Χίθον  τ'ιμιον.  "και  εποίησεν  ό  βασιΧεύς  τά  ξΰΧα  τά  πεΰκινα 
αναβάσεις  τώ  οΐκω  Κυρίου  και  τώ  οΐκω  του  βασιΧεως,  και  κιθάρας 
και  νάβΧας  τοίς  ώδοίς,  και  ουκ  ώφθησαν  τοιαύτα  έμπροσθεν  εν  γή 

ΐ2  Ίονδα.  12  και  ό  βασιΧεύς  ΣαΧωμων  εδωκεν  τη  βασιΧίσση  Σαβά 
πάντα  τά  θεΧήματα  αυτής  ά  ητησεν,  εκτός  πάντων  ων  ήνεγκεν  τώ 

13  βασιΧεί  ΣαΧωμών  και  άπέστρεψεν  εις  την  γήν  αύτής.  13  Και 
ην  ό  σταθμός  τού  χρυσίου  τού  ενεχθεντος  τω  ΣαΧωμών  εν  ενιαυτω 

ΐ4  ενι  εξακόσια  εξή κοντά  εξ  τάΧαντα  χρυσίου,  τ4πΧήν  τών  ανδρών 
τών  ύποτεταγμενων  και  τών  εμπορευομένων  εφερον,  και  πάντων 
τών  βασιΧεων  τής  Αραβίας  και  σατραπών  τής  γής,  εφερον  χρυσίον 

IX  2  ογπ  λόγος  2°  Α  3  ιδεν  Α  |  ωκοδομησεν  Α  4  αυτών 
Ι°]  αυτού  (ου  δΐιρ  ταϋ  8βς  ΓΕ5  ι  ΓογΙο  Πΐ)  ΑΛ  {αυτών  Α*νκ1)  |  οινοχόου*  Α  | 
ανεφερον  Α  5  Ιίΐί  τεδΟΓ  ραδ^ίηι  ηϊΐιϊΐ  Ιαπιεη  ιιί  νκΐ  ζηιιΐ&νϊί  Β° 
6  προσεθηκας]  γ>ν  και  Λ  8  θρόνου  Α  |  κυριω  θεω]  \αω  Α  |  αιώνα]  ρΓ  τον 
Α  |  κρίμα]  κρίσιν  Λ  12  αυτής  2']  εαυτής  Α         14  των  εμπορ.]  οιώ  των 
Α  |  εφερον  ι°]  ρΐ  ων  Α 
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ιχ  15 ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  Β 

Β  και  άργύριον  τώ  βασιλεϊ    Σαλωμών.     15  και  εποίησεν   6  βασιλεύς  τ$ 
Σαλωμών   διακόσιους  θυρεούς    χρυσούς    ελατούς,   εξακόσιοι  χρυσοί 
καθαροί  τώ  εν\  θυρεω,  εξακόσιοι  χρυσοί  καθαροί  επήσαν  επ\  τον 
ενα  θυρεόν   16  κα\  τριακοσίας  ασπίδας  ελατάς  χρυσάς,  και  εδωκεν  ι6 
αύτάς  ό  βασιλεύς  εν  οίκω  δρυμού  του  Αιβάνου.    17 κα\  εποίησεν  6  \η 
βασιλεύς  θρόνον  ελεφάντινον  οδόντων  μεγαν,  και  κατεχρύσωσεν  αυτόν 

χρυσίω  δοκίμω.    18  κα\  εξ  αναβαθμοί  τω  θρόνω  ενδεδεμενοι  χρυσίω,  ιδ 
και  αγκώνες  ένθεν  και  ένθεν  επ\  του  θρόνου  της  καθέδρας,  καϊ  δύο 

λέοντες  εστηκότες  παρά  τους  αγκώνας.     19 και  δώδεκα  λέοντες  εστη-  19 
κότες  εκεϊ  επ\  τών  εξ  αναβαθμών  ένθεν  και  ένθεν  ουκ  εγενήθη 

ούτως  εν  πάση  ττ\  βασιλεία.    20 και  πάντα  τα.  σκεύη  του  βασιλέως  2ο 

Σαλωμων  χρυσίου,  κα\  πάντα  τα.  σκεύη  ο'ίκου  δρυμού  του  Αιβάνου 
χρυσίω    κατειλημμένα"    ουκ    ή  ν    άργύριον    λογιζόμενον   εν  ήμεραις 
Σαλωμων  εϊς  ούθέν.    21  οτι  ναϋς  τώ  βασιλεϊ  επορεύετο  εις  θαρσεϊς  2ΐ 
μετά  τών  παίδων  Χ,ειράμ·  άπαξ   διά  τριών  ετών  ήρχετο  πλοία  εκ 
θαρσεις  τω  βασιλεϊ  γεμοντα  χρυσίου  και  αργυρίου  και  οδόντων  ελε- 
φαντίνων  και  πίθηκων.    22 και  εμεγαλύνθη  Σαλωμων  ύπερ  πάντας  22 
τους  βασιλεϊς  και  πλούτω  και  σοφία.    23  και  πάντες  οι  βασιλείς  της  23 
γης  εζήτουν  το  πρόσωπον  Σαλωμων  άκοϋσαι  της  σοφίας  αυτού  ης 
εδωκεν  6  θεάς  εν  καρδία  αυτού.    24  και  αύτοϊ  εφερον   έκαστος  τά  24 
δώρα  αυτού,  σκεύη  αργυρά  και  σκεύη  χρυσά  και  ιματισμόν,  στακτην 

και  ήδύσματα,  Ίππους  και  ήμιόνους,  το  κατ'  ενιαυτον  ενιαυτον.    25  και  25 
ησαν  τω  Σαλωμων  τέσσαρες  χιλιάδες  θηλειαι  Ιπποι  εις  άρματα  και 
δώδεκα  χιλιάδες  ιππέων,  και  εθετο  αυτούς  εν  πόλεσιν  τών  αρμάτων 

και  μετά  του  βασιλέως  εν  Ιερουσαλήμ.    26 και  ην  ηγούμενος  πάντων  26 
τών  βασιλέων  από  του   ποταμοί)  και  εως  γης  αλλοφύλων  και  εως 

ορίων  Αιγύπτου.    27  και  εδωκεν  6  βασιλεύς  το  χρυσίον  και  το  άργύ-  ιη 
ριον  εν  Ιερουσαλήμ  ώς  λίθους,  και  τάς  κέδρους  ώς  συκαμίνους  τάς 

εν  τή  πεδινή  εις  πλήθος.    28 και  ή  έξοδος  τών  Ιππων  εξ  Αιγύπτου  28 
τών  Σαλωμων  και  εκ  πάσης  της  γης.  29 Και  οι  κατάλοιποι  λόγοι  29 
Σαλωμων  οι  πρώτοι  και  οι  έσχατοι,  ιδού  γεγραμμενοι  επι  τών  λόγων 

Α      15  οπι  καθαροί  2°  Α  16  χρυσαϊ]  +  τριακοσίων  χρυσών  ανε<ρερετο\  επι 
την  ασπίδα  εκαστην  Α  |  δρυμού]  ρΓ  τον  Α  18  ανκωνες  Β*  {αγκ.  Β5Α) 
19  τη  βασίλεια]  οπι  τη  Α         20  κατειλημενα  Α  |  ουκ]  ρΓ  και  Α  21  βα- 
σιλβι  ι°]  + Σαλωμων  Α  |  απαξ]  ξ  5υρ  Γ&δ  Α3  |  πλοία]  πλοιον  Α  |  γεμοντα] 
γεμον  Α  23  της  ι°]  ρεπίΐ  τ  ΐη  Α  |  της  2°]  ς  δΐιρ  ΓΣ15  Α4  24  εφερεν 
Αν'ά  |  ίππους]  ρΓ  και  Α  |  οπι  ενιαυτον  2°  Α  25  χιλιαδβ*  ι°]  μυριάδες  Α  | 
ΐ7Γ7τοι]  ίππων  Α  26  γης]  ρΓ  της  Α  |  ορίων]  ορίου  Α  27  κίδροι-*]  οι- 
δυρ  γ&5  Α3?  28  τω  Σαλ.  Β?  (Μ&ί)  Α 
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ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  Β Χ  II 

Ναθάν  τον  προφήτου  καϊ  επ\  των  Χόγων  Άχειά  τον  ΣηΧωνείτον  καϊ  Β 
εν  ταΐς  όράσεσιν  Ίωήλ  τον  όρώντος   περί  Ίεροβοάμ  νιου  Ναβάτ. 

3ο  30  και  εβασίλευσεν  ΣαΧωμών  ό  βασιλείς  επι  πάντα  Ισραήλ  τίσσί- 
3ΐ  ράκοντα  ετη.    31  και  εκοιμήθη  ΣαΧωμών,  κα\  έθαψαν  αυτόν  εν  πόλει 

Δαυεϊδ  τον  πατρός  αντον·  καϊ  εβασίλευσεν  'Ροβοάμ  νιος  αντον  άντ  αντον. 
ι        τΚαι  ήλθεν  'Ροβοάμ  εις  Συχεμ,  οτι  εις  Συχεμ  ή'ρχετο  πας  Ισραήλ 
2  βασιλεϋσαι  αντόν.  2 και  εγενετο  ως  ήκονσεν  Ίεροβοάμ  νιος  Ναβάτ, 
και  αντός  εν  Αϊγνπτω,  ως  εφνγεν  άπο  προσώπου  ΣαΧωμών  τον 
βασιλέως   και  κατωκησεν  Ίεροβοάμ  εν   Αίγύπτω,  καϊ  άπεστρεψεν 

3  Ίεροβοάμ  έξ  Αίγνπτον.  3  και  άπεστειλεν  και  εκάλεσεν  αντόν  και 

ηλθεν  *\εροβοάμ  καϊ  πάσα  ή  εκκλησία  ήΧθον  προς  'Ροβοάμ  λέγοντες 
4  4Ό  πατήρ  σον  εσκΧήρννεν  τον  ζυγόν  ημών,  και  νυν  αφες  άπο  της 
δουλείας  του  πατρός  σου  της  σκΧηράς  και  άπο  του  ζυγοΰ  αντον  του 

5  βαρεος  ου  εδωκεν  εφ'  ημάς,  και  δουλεύσομέν  σοι.  5 και  είπεν  αυτοΐς 
Τίορεύεσθε  εως  τριών  ημερών,  και  έρχεσθε  προς  με·  και  άπήλθεν  6 

6  λαόί.  6 και  συνήγαγεν  6  βασιλεύς  'Ροβοάμ  τούς  πρεσβυτέρους  τούς 
εστηκότας  εναντίον  ΣαΧωμών  τον  πατρός  αντον  εν  τώ  ζην  αντόν 
λέγων,  ΙΙώς  νμεΐς  βονΧεσθε  τον  άποκριθήναι  τω  Χαω  τούτω  λόγον ; 

7  I  καϊ  ελάλησαν  αυτω  Χεγοντες  Έάι>  εν  τη  σήμερον  γένη  εις  άγαθόν 
τω  Χαω  τοντω,  και  εύδοκήσης  και  ΧαΧήσης  αντοΐς  Χόγονς  άγαθούς, 

8  και  έσονται  σοι  παίδες  πάσας  τάς  ημέρας.  8  και  κατελιπεν  την 
βουΧήν  τών  πρεσβυτέρων  οι  συνεβουλεύσαντο  αύτω,  και  συνεβου- 

Χευσατο  μετά  τών  παώαρίων  τών  συνεκτραφεντων  μετ'  αυτού  τών 
9  εστηκότων  εναντίον  αύτού.    9  και  είπεν  αύτοΐς  Τί  υμεις  βούΧεσθε 
και  άποκριθήσομαι  λόγοι/  τω  Χαω  τούτω,  οι  ελάλησαν  προς  με  λε- 

ίο γοντες  'Άνες  άπο  του  ζυγού  ου  εδωκεν  ό  πατήρ  σου  έφ'  ήμάς;  10  και 
ελάλησαν  αντώ  τά  παιδάρια  τά  εκτραφεντα  μετ  αντον  Οντως  ΧαΧή- 
σεις  τω  Χαω  τω  ΧαΧήσαντι  προς  σε  λέγων  Ό  πατήρ  σον  εβάρυνεν 

τον  ζυγόν  ημών  και  σύ  αφες  άφ'  ημών,  ούτως  ερείς  Ό  μικρός 
ιι  δάκτνΧός  μον  παχύτερος  της  όσφύος  του  πατρός  μου.  11  και  νυν  ό 

πατήρ  μου  επαίδευσεν  ύμάς  ζυγω  βαρεί,  και  εγώ  προσθήσω  επϊ  τον 
ζυγόν   ημών  ό  πατήρ  μου  επαίδευσεν  υμάς  εν  μάστιξιν,  και  εγώ 

29  Αχια  Α  |  Σηλωνιτου  Α  30  τεσσαρακ.  Β?         Χ  2  ηκονσεν]  η  δυρ  Α 
Α*  |  υιοί]  5  5ϋ ρ  Γαδ  Αα  |  από]  απ  δυρ  ΓΟδ  Αα  2 — 3  βοαμ\  (ν  Αιγνπτω 

και  απεστρεψεν  ϊβροβοαμ  εξ\  Αιγύπτου"  και  απέστειλαν  (δΐο)  και  εκαλεσαν  (δϊο) 
αυτο'Ι  δυρ  Γαδ  Α3?  (οιώ  και  απεστρεψεν . .  .Αιγύπτου  Α*νί<1)  3  ηλθον]  Ισλ 
Α  |  Ροβοαμ]  ρΓ  βασιλέα  Α  4  δοιΛιαί  Α  5  πορευεσθαι  Α  \ 
ερχεσθαι  Λ        8  κατελειπεν  Α  9  τω  λαω|  τούτω  λογον  Α         11  ημωι>] 
νμων  Α  |  μαστιγζιν  Β*  (μαστιξιν  Β'Ά  :  ΐίοιτι  14) 
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Χ  12  ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  Β 

Β  παιδεύσω  υμάς  ίν   σκορπίοις.     12  και  ήλθεν   Ίεροβοάμ   και  πάς  6  ΐ2 
λαόί   προς  'Ροβοάμ  ττ/  ημέρα  τή  τρίττ)   ως  ελάλησεν   6  βασιλεύς 
λέγων  Έπιστ ράψατε  προς  με  ττ)  ήμερα  τί)  τρίττ],     13 και  άπεκρίθη  13 
6  βασιλεύς  σκληρά,  και  ενκατελιπεν  6  βασιλεύς  'Ροβοάμ  τήν  βου- 
λήν  των  πρεσβυτέρων,  14 και  ελάλησεν  προς  αυτούς  κατά  την  βουλήν  14 
των  νεωτέρων  λέγων    Ο  πατήρ  μου  εβάρυνεν  τον  ζυγόν  ήμών,  και 

εγώ   προσθησω  επ'  αυτόν  6   πατήρ  μου  επαίδευσεν  υμάς  εν  μά- 
στιξιν,   και  εγω  παιδεύσω  υμάς  εν  σκορπίοις.     15 και  ουκ  ηκουσεν  15 
ό  βασιλεύς  του  λαού,  οτι  ην   μεταστροφή   παρά  του  θεού  λέγων 
Άνεστησεν   Κύριος  τον   λόγον  αυτού  6ν  ελάλησεν  εν  χειρΧ  Άχειά 

τού  Σηλωνείτον   περί  Ίεροβοάμ  υιού   Ναβάτ  16  και  παντός  Ισραήλ,  ι6 
οτι  ουκ  ηκουσεν  ό  βασιλεύς  αντών.     και  άπεκρίθη  ό  λαόϊ  προς  τον 

βασιλέα  λέγων  Ύίς  ημών  μερ\ς  εν  Αανε\δ   και   κληρονομιά  εν  ν'ιώ 
Ίεσσαί;  εϊς  τά  σκηνώματα  σου,  Ισραήλ·  νύν  βλέπε  τον  οίκον  σου, 
Αανείδ.     και  επορεύθη  πάς  Ισραήλ  εις  τά  σκηνώματα  αυτού.    17 και  τγ 
άνδρες  Ισραήλ   και  οι  κατοικούντες  εν  πόλεσιν  Ιούδα  και  εβασ'ι- 
λευσεν  επ'  αυτών  Ίεροβοάμ.     18 και  άπεστειλεν  ί'π'  αυτούς  'Ροβοάμ  ιδ 
τον  Άδωνειράμ  τον  επ\  τού  φόρου,  και  ελιθοβόλησαν  οί  νιοι  Ισραήλ 
αυτόν  λίθοις  και  άπεθανεν  και  ό  βασιλεύς  Ίεροβοάμ  εσπευσεν  τον. 

άναβήναι  εις  το  άρμα  τού  φυγείν  εις  Ιερουσαλήμ.     19 και  ήθετησεν  19 
Ισραήλ  εν  τω  ο'ίκω  Αανεϊδ  εως  της  ήμερας  ταύτης. 

1  Και    ήλθεν  'Ροβοάμ    είς  Ιερουσαλήμ,   και  εξεκκλησίασεν   τον  ι  XI 
Ίονδαν  και  Βενιαμείν,  εκατόν  όγδοήκοντα  χιλιάδες  νεανίσκων  ποι- 
ονντων  πόλεμον  και  επολεμει   προς   Ισραήλ  τού   επιστρεψαι  τήν 

βασΐλείαν  τώ  'Ροβοάμ.    2 και  εγένετο  λόγος  Κυρίου   προς  Σαμαίαν  2 
ανθρωπον  τού  θεού  λέγων  3Έιπόν  προς  'Ροβοάμ  τον  τού  Έ,αλωμών  3 
και  πάντα  Ίονδαν  και  Βενιαμείν  λέγων  4Τάδ€  λέγει  Κύριος  Ουκ  άνα-  \ 
βήσεσθε  και  ού  πολεμήσετε  προς  τους  άδελφούς  υμών  άποστρεφετε 

έκαστος  εϊς  τον  οίκον  αυτού,  οτι  παρ*  εμού  εγενετο  τό  ρήμα  τούτο. 
και  επήκουσαν  τού  λόγου  Κυρίου,  και  άπεστράφησαν  τού  μή  πορευ- 

Α       13  εγκατελιπεν  Β5  εγκατελειπεν  Α       14  -ημων]  νμων  Β3ΐ5Α  |  και  εγω  (γ0)] 
καγω  Α  |  οιώ  και  3°  Α  I5  ΑΧαα]  Α*  Αχια  Α1  |  Σηλωνιτου  Α 
16  ημων]  ημιν  Α  |  εις]  ρΓ  αποτρεχε  Α  |  βλέπε]  ϊη  λ  ΓΛ5  αΐϊς  Β?  |  και  40]  Κ 
δυρ  γο.5  Β?  17  οπι  και  2°,  3°  Α  |  ε  βασιλεύσει*  επ  αντων]  εβασιλενσαν\  εφ 
εαυτών  Α  |  Ιεροβοαμ]  τον  Ροβοαμ  Α  18  οηι  επ  αυτούς  Α  |  Ροβοαμ]  ρν  ο 
βασιλεύς  Α  |  Αδωνειραμ]  Αδωραμ  Α  |  ελιθοβολ.]  +  αντον  Α  |  Ιεροβοαμ]  Ρο- 

βοαμ Α  |  ευ  (ι°?  2°?)]  ΐη  5  πιεά  ταδ  &1ί<}  Β?  XI  1  χιλιάδα*  Α  |  τω 
Ροβοαμ]  εαντω  Α  3  πάντα]  ρτ  προς  Α  \  Ιονδα  Α  4  αναβησεσθε] 
αναβησεται  Α  |  και  ον]  ουδε  Α  \  πολεμησεται  Α  \  αποστραφητε  Α  \  επήκου- 

σαν] υπηκονσαν  Α 

7» 



ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  Β  XI  21 

5  θήναι  επί  Ίεροβοάμ.     5  και  κατωκησεν  'Ροβοάρ  ει?  Ιερουσαλήμ,  και  Β 
6  ωκοδόμησεν  πόλεις  τειχήρεις  εν  τη  Ιουδαία.    6 κα\  ωκοδόμησεν  τήν 
7  Βαιθσέεμ   κα\  'Απάν  και   θεκώε,  7  και  Βαιθσουρά   και  τήν  Σοκχώσ 
8  και  τήν  Όδολάρ,  8  και  τήν  Γε0  και  τήν  Μαρεισάν  και  τήν  Ζει/3, 
^09και  την  Άδωραί  και  Λαχείί  και  τήν  Ά^τ/κά,  Ι0καί  τήν  Σαραά  και 
την  Άλδών  και  την  Χεβρών  ή  εστίν  του  Ιούδα  και  Βενιαμείν,  πόλεις 

ιι  τειχήρεις.  11  και  ώχύρωσεν  αύτάς  τειχήρεις,  και  εδωκεν  ε'ν  αύτοίς 
ΐ2  ηγουμένους    και    παραθέσεις   βρωμάτων,   ελαιον   και   οίνον,   12  κατά 

πάλιν  και  κατά  πάλιν  θυρεούς   και   δόρατα,  και   κατισχύσει/  αύτάς 

13  ει?  7τλή#ο$·  σφόδρα"  και  ήσαν  αύτω  Ίουδά  και  Βενιαμείν.  13 και  οί 
Λευείται  και  οί  ίερεί?  οί  ήσαν  ε'ν  παντί  Ισραήλ  συνήχθησαν  προς 

ΐ4  αύτόν  ε'κ  πάντων  των  ορίων  14  οτι  ένκατέλιπον  οι  Λευεΐται  τά 
σκηνώματα  της  κατασχέσεως  αυτών  και  έπορεύθησαν  προς  Ίουδα 

ει'ί  Ιερουσαλήμ,  ότι  έξέβαλλεν  αυτούς  Ίεροβοάμ  και  οί  υίοι  αυτόν 
ΐ5  ρή  λειτουργεί^  Κυρίω.  15  και  κατέστησεν  αύτω  ιερείς  τών  υψηλών 

και  τοΐί  ειδώλου  και  τοιγ  ματαίοις  και  τοϊ$·  μόσχοις,  ά  επο'ιησεν 
ιδ'ίεροβοάμ'  16  και  εζέβαλεν  αυτούς  από  φυλών  Ισραήλ  οί  έδωκαν 

καρδίαν   αυτών   του   ζητήσαι    Κυρών   θεον   Ίσραηλ,   και  ήλθον  εις 

τη  Ιερουσαλήμ  θύσαι  Κυρίω  θεώ  τών  πατέρων  αυτών.  17  και  κατί- 
σχυσαν τήν  βασΐλε'ιαν  Ίοΰδα·  και  κατίσχυσεν  'Ροβοάμ  τον  του 

Σαλωρών    εις   ετη    τρία,   οτι    επορεύθη    εν    ταις   όδοΐς    Δαυειδ  και 

ιδ  Σαλωρών  ετη  τρία.  18  και  ελαβεν  εαυτω  'ΐΡοβοαμ  γυναίκα  τήν 
Μολλα#    θυγατέρα  Ίεριμούθ  υιού   Δαυειδ,    Βαιαν    θυγατέρα  Έλιαν 

19  του  Ίεσσαί.     19  και  ετεκεν  αύτω  υιούς  τον  Ίαούθ  και  τον  Σαμαρίαν 
2ο  και  τον  'Ροολλάρ.  20 και  ρετά  ταύτα  ελαβεν  εαυτω  τήν  Μααχά  θυ- 

γατέρα Άβεσσαλώμ,  και  ετεκεν  αύτω  τον  Άβια  και  τον  Ίεθθει  και 

2ΐ  τον  Ζειζά  και  τον  'Έμμώθ.  21  και  ήγάπησεν  'Ροβοάμ  τήν  Μαάχαν 
θυγατέρα  Άβεσσαλώμ  ύπέρ  πάσας  τάς  γυναίκας  αύτού  και  τάς  παλ- 
λακάς  αύτού,  οτι  γυναίκας  δέκα  οκτώ  είχεν  και  παλλακα$·  τριάκοντα· 

5  6ΐ5]  ετη  Α  6  Βαιθσεεμ  Β*Α]  Βαιθλεεμ  Βα1ί  [Βηθλεέμ  Β  (Μ&ί)]  |  Α 
Απαν]  Αιταμ  Βλ1>  τον  Αιτανι  Α  |  θεκωε]  ρΓ  την  Α  7  Βαι^σουρα]  ρι· 
την  Α  |  Οδολλαμ  Α  8  Μαρισαν  Α  |  Ζβι0  Α  9  Αδωραιμ  Α 
10  Αλδων]  Αιαλων  Α  11  τειχ^ρείί]  τειχεσιι>  Α  |  οιτι  εν  Α  |  βρωμάτων] 
ΥιΙί  ων  ρβηβΓ  ίη  Α  11 — 12  οινον  κατά  πολιν  Β  12  οιη  κατα  7τολιι/  και 
Α  |  θυρεούς]  ΗΐΙ  0υ  ρεπεΓ  ϊη  Α  13  οι  ιερευ  και  οι  Λει/ιται  Α 
14  εγκατελιπον  Β*  ε7κατ€λει«-οΐ'  Α  |  Λευειτε  (δϊε)  Α  |  Ιουδαν  Α  |  εξεβαλεν 
Β1)Α  |  /Χ77]  ρΓ  του  Α  |  Κυριω]  ρΓ  τω  Α  16  αυτών  ΐ°]  εαυτών  Α  |  Κυρίου] 
ρΐ  τον  Α  |  θεω]  ρΓτω  Α  17  τοι>  του  Σ.]  ο  του  Σ.  Α  |  οιη  εν  Α  18  Μο- 
λα0  Α  |  Ιεριμου0]  Έρμουθ  Α  |  Βαιας]  Αβαιαν  ΒΛνΜ  και  Αβιαιαλ  Α  |  Ελιάς] 
Ε\ια/3  Α  19  ετεκον  Α  |  οιώ  τον  Ιαουθ  Α  |  Ροολλαα]  Ζαλαα  Α  20  Ιεθ- 
θι  Α  |  'Διζα  Α  |  Εμμωθ]  Σαλημωθ  Α        21  Μααχα  Α  |  τριάκοντα]  εξηκοντα  Α 
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Β  και  ςγέννησίν   νιους  είκοσι  οκτώ   και  θυγατέρας  έξήκοντα.    22  κα\  22 
κατέστησαν  εις  άρχοντα  Ά/3ιά  τον  της  Μααχά  είς  ήγούμενον  έν  τοις 

άδελφοίς  αυτού,  οτι  βασιλεύσαι  διενοείτο  αυτόν.    23 και  ηνξήθη  παρά  23 
πάντας  τους  υιούς  αυτού  εν  πάσιν  τοϊς  δρίοις  Ίουδα  και  Βενιαμεϊν 
και  έν.  ταϊς  πόλεσιν  ταϊς  όχυραϊς,  και  εδωκεν  αύταΐς  τροφάς  πλήθος 

πολύ,  και  γ/τησατο  πλήθος  γυναικών.  τΚαι  έγένετο  ώς  ήτοι-  ι  XI 
μάσθη  η  βασιλεία    Ροβοάμ   και  ώς   κατεκρατήθη,  ένκατέλιπεν  τάς 

έντολάς  Κυρίου  και   πάς  Ισραήλ  μετ   αυτού.    2 και  έγένετο  εν  τω  2 
πέμπτω  ετει  της  βασιΧείας  'Ροβοάμ  άνέβη  ΣουσακεΙμ  βασιΧεύς  Αι- 

γύπτου επ\  Ιερουσαλήμ,  οτι  ημαρτον  εναντίον  Κυρίου,  3 εν  χιλίοις  3 
και  διακοσίοις  αρμασιν  και  εξήκοντα  χιΧιάσιν  ίππων,  και  ουκ  ην 
αριθμός  τού  πλήθους  τού  έλθόντος  μετ   αυτού  εξ  Αιγύπτου,  Αίβυες, 
Ύρωγλοδύται  και   Αιθίοπες.    4  και  κατεκράτησαν  τών   πόΧεων   τών  λ, 
οχυρών  αί  ήσαν  εν  Ίουδα·  και  ήΧθεν  είς  Ιερουσαλήμ.    5  και  Σαμμαίας  5 

ό  προφήτης  ήΧθεν  προς  'ΈΌβοάμ  και  προς  τους  άρχοντας  Ίουδα  τους 
συναχθέντας  εϊς  ̂ Ιερουσαλήμ  άπο  προσώπου  ΣουσακεΙμ  και  εΐπεν  αυ- 
τοϊς  Οντως  είπεν  Κύριος  Ύμεΐς  ένκατελίπετέ  με,  κάγώ  εν  καταλείψω 

υμάς  έν  χαίρι  Σουσακείμ.    6 και  ησχύνθησαν  οι  άρχοντες  ΊσραηΧ  και  6 
6  βασιΧεύς,  και  είπαν  Αίκαιος  ό  κύριος.     7 και  έν  τω  ίδεϊν  Κύριον  η 
οτι  ένετράπησαν,  και  έγένετο  Χόγος  Κυρίου  προς  Σαμμαίαν  Χέγων 
Ανετράπησαν  ου  καταφθερώ  αυτούς,  και  δώσω  αυτούς  ώς  μικρόν  είς 

σωτηρίαν,  και  ου  μη  στάξτ)  ό  θυμός  μου  έν  Ιερουσαλήμ,  8 οτι  έσονται  8 
βΐί  7ταίδαϊ,  και  γνώσονται  την  δουλείαν  μου  και  την  δουλείαν  της 

βασιΧείας  της  γης.    9 και  άνέβη  ΣουσακεΙμ  βασιΧεύς  Αιγύπτου,  και  9 
εΧαβεν  τους  θησαυρούς  τους  εν  ο'ίκω  Κυρίου  και  τους  θησαυρούς  τούς 
έν  ο'ίκω  τού  βασιΧέως,  τα  πάντα  'εΧαβεν  και  εΧαβεν  τούς  θυρεούς 
τούς  χρυσούς  ους  έποίησεν  Σαλωμών.     10  και  έποίησεν  'Ροβοάμ  θυ-  ίο 
ρεούς  χαλκούς  άντ    αυτών   και   κατέστησεν   έπ'  αύτον  Σουσακεϊμ 
άρχοντας  π αρατ ρεχόντων  τούς  φυΧάσσοντας  τον  πυΧώνα  τού  βασι- 

Χέως.    "και  έγένετο  έν  τω  είσεΧθεΐν  τον  βασιΧέα  εϊς  οίκον  Κυρίου,  ιι 
εϊσεπορεύοντο  οι  φυΧάσσοντες  και  οι  παρατρέχοντες  και  οι  έπιστρέ- 
φοντες  είς  άπάντησιν  τών  π αρατ ρεχόντων .    12 και  εν  τω  έντραπήναι  ΐ2 
αύτον  άπεστράφη  άπ>  αυτού  οργή  Κυρίου,  και  ουκ  είς  καταφθοράν 

Α       22  Αβια]  ρ  γ  Ρο/3οαμ.'·|  τον  Α  XII  1  βασιλιά.  Α  |  εγκατελιπεν  Β11 
εγκατελειιτεν  Α  2  Ιερουσαλήμ]  ϊσλ  Α  3  Ύρωγοδνται  Β 
4  Ιούδα]  ίη  ο  παβά  ταδ  αϋς  Β?  |  ηλθον  Α  5  Σαμαιας  Α  ]  εγκατελιττετε  Β5 
εγκαταλείπατε  Α  |  εγκαταλείψω  Β5Α  6  Ισραήλ]  Ιονδα  Α  7  Σαμαιαν 
Α  |  εν  2°]  εττι  Α  8  δουλιαν  Α  (1)ίδ)  12  οργη]  ρχ  η  Α 
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ΐ3  6£$·  τεΧος·  και  γάρ  εν  Ιούδα  ησαν  Χόγοι  αγαθοί.     13 καϊ  κατίσχυσαν  Β 
'Ροβοάμ  Ιν  Ιερουσαλήμ  και  εβασίΧευσεν  και  τεσσεράκοντα  καϊ  ενος 
ετών   'Ροβοάμ   εν  τω    βασιΧεύσαι    αυτόν,    και    επτά   και   δεκα  ετη 
εβασίΧευσεν  εν  Ιερουσαλήμ,  εν  τη  πόλει  η  εξεΧεξατο  Κύριος  επο- 
νομάσαι  το  όνομα  αυτού  εκει   εκ    πασών  φυΧών  υιών  ΊσραήΧ'  καϊ 

14  όνομα  της  μητρός  αύτοΰ  Ήοομμά  ή  Άμμανεΐτις.  Η  καϊ  εποίησεν  το 
πονηρόν,  οτι  ου  κατεύθυνεν  την  καρδίαν  αυτού  εκζητήσαι  τον  κύριον. 

15  15 και  λόγοι  'Ροβοάμ  οι  πρώτοι  και  οι  έσχατοι  ούκ  ιδού  γεγραμμενοι 
εν  τοις  Χόγοις  Σαμμαία  του  προφήτου  καϊ  Άδω  του  όρώντος,  καϊ 

πράξεις  αυτού ;    καϊ   εποΧεμει  'Ροβοάμ   τον   Ίεροβοάμ    πάσας  τάς 
ι6  ή  μέρας.  16  και  άπέθανεν  'Ροβοάμ  και  ετάφη  μετά  τών  πάτερων  αυ- 

τού, καϊ  ετάφη  εν  πόΧει  Ααυεϊδ·  και  εβασίΧευσεν  Άβια  νιος  αύτοΰ 
άντ  αυτού. 

XIII    ι        ΙΈν  τω  όκτωκαιδεκάτω  ετει  της  βασιΧείας  Ίεροβοάμ  εβασίΧευσεν 
2  Ά/3ιά  επϊ  ΊσραήΧ.  2  ετη  τρία  εβασίΧευσεν  εν  Ιερουσαλήμ,  κ>αϊ 
όνομα  τη  μητρϊ  αυτού  Μααχά  θυγάτηρ   ΟύριήΧ  άπο   Γαβαών  καϊ 

3  πόλεμος  ήν  ανά  μέσον  Άβιά  καϊ  ανά  μέσον  Ίεροβοάμ.  3 και  πάρε- 
τάξατο  Άβιά  εν  δυνάμει  ποΧεμισταΊς  δυνάμεως  τετρακοσίαις  χιΧιάσιν 
ανδρών  δυνατών  καϊ  Ίεροβοάμ  παρετάξατο  προς  αυτόν  πόΧεμον  εν 

4  όκτακοσίαις  χιΧιάσιν,  δυνατοϊ  πολεμισταϊ  δυνάμεως.  4 και  ανέστη 
Ά/3ιά  από  τού  ορούς  Σομορών,  ο  εστίν  εν  τώ  ορει  Έφράιμ,  και  είπεν 

5  Ακούσατε,  Ίεροβοάμ  καϊ  πάς  ΊσραήΧ.  5ούχ  ύμίν  γνώναι  οτι  Κύριος 
ό  θεός  ΊσραήΧ  εδωκεν  βασιΧεα  επϊ  τον  ΊσραήΧ  εις  τον  αιώνα  τώ 

6  Ααυεϊδ  καϊ  τοις  υΐοίς  αυτού  διαθήκη  άΧός ;  6  καϊ  ανέστη  Ίεροβοάμ 
6  τού  Ναβάτ  ό  παϊς  Σαλωμών  τού  Ααυεϊδ  καϊ  ανέστη  άπο  τού  κυρίου 

7  αυτού.  7  καϊ  συνήχθησαν  προς  αυτόν  άνδρες  Χοιμοϊ  νιοϊ  παράνομοι, 
καϊ  ανέστη  προς   Ροβοάμ  τον  τού  Σαλωμών,  καϊ  Ροβοάμ  ήν  νεώτερος 

8  και  δβιλόί  τη  καρδία,  καϊ  ούκ  άντεστη  κατά  πρόσωπον  αυτού.  8  και 
νύν  Χεγετε  ύμείς  άντιστήναι  κατά  πρόσωπον  βασϊΧείας  Κυρίου  διά 

χειρός  υιών  Ααυεϊδ·  και  ύμεις  πΧήθος  ποΧύ,  καϊ  μεθ'  υμών  μόσχοι 
9  χρυσοί  ους  εποίησεν  ύμΐν  Ίεροβοάμ  εις   θεούς.    9ή   ούκ  ε'ξεβάλετε 

12  Ιοί'δα]  ρΓ  τω  Α  |  αγαθοί]  +  και\  αρεστοί  εν  πασιν  Α  13  τεσσαρακ.  Α 
Β15  [  ΟΠί  νιων  Α  |  λμμανιτίϊ  Α  14  αυτού]  εαυτού  Α  |  τον  κυριον]  οντι  τον 
Α  15  Σαμαια  Α  |  Αδδω  Α  |  πράξεις]  ρΓ  αι  Α  |  τον  Ιεροβοάμ]  προ$  I.  Α 
16  αυτού  ι°]  εαυτού  Α  |  οιτι  και  ετάφη  (2°)  Α  XIII  1  Ισραήλ]  Ιουδαν 
Α  2  τρια  ετη  Α  3  Αβια]  +  τον  ττοΧεμον  Α  |  δίπατοι  πολεμισταϊ] 
δυνατών  πολεμιστών  Α  5  ν  μι  Α*  (υμιν  Αα?)  |  εδωκει>]  δεδωκεν  Α  | 
διαθηκην  Α  6  του  Δαυαδ]  τω  Δαδ  Α  |  ανέστη  2°]  απεστη  Α  |  αυτού] 
εαυτού  Α  7  ανέστη]  αντεστη  Α  |  τον  του  Σ.]  υιον  Σ.  Α  8  χρυσοί] 
πολλοί  (πολλ  8ΐιρ  γςι$)  Α*           9  εξεβαλετο  Α 
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Β  τους  Ίερεϊς  Κυρίου  τους  υιούς  ' Ααρών  και  τούς  Αευείτας,  και  εποιήσατε 
εαντοϊς  ιερείς  ε'κ  του  λαού  της  γης  πάσης;  ό  π  ροσπορευόμενος  πλη- 
ρώσαι  τάς  χείρας  εκ  μόσχων  εκ  βοών  και  κριοις  επτά,  και  εγίνετο 
«ϊ  ιερέα  τω  μη  οντι  θεώ.    10  και  ήμεϊς  Κυριον  τον  θεον  ημών  ούκ  ενκα-  ίο 
τελίπομεν,  και  οι  ιερείς  αυτού  λειτουργούσιν  τω  κνρίω  οι  υΐο\  Ααρών 

και  οί  Αευεϊται  εν  τοις   εφημερίαις    αυτών   11  θυμιώσιν   τω    κυρίω  ιι 
ολοκαύτωμα  πρωί  κα\  δείλης  και  θυμίαμα  συνθέσεως,  και  προθέσεις 
άρτων  επ\  της  τραπέζης  της   καθαράς,  και  η  λνχνία  η  χρυσή  και 
οι  λύχνοι  της   καύσεως  άνάψαι  δείλης·   οτι  φυλάσσομεν  ημείς  τάς 
φύλακας  Κυρίου  του  θεού  τών  πάτερων  ημών,  και  ύμεις  ενκατελίπετε 

αυτόν.     12  και   ιδού  μεθ'  ημών  εν  άρχη   Κύριος  και  οι  ιερείς  αυτού  ΐ2 
και  αί  σάλπιγγες  της  σημασίας  τού  σημαίνειν  βφ'  ημάς·  οί  νιοι  τον 
Ισραήλ,   πολεμήσετε    προς    Κύριον   θεον   τών   πάτερων   ημών,  οτι 
ούκ  εύοδώσεται  ύμΐν.     13  και  Ίεροβοάμ  άπεστρεψεν  το  ενεδρον  ελθειν  13 
αυτών  εκ  τών  όπισθεν,  και  εγενετο  έμπροσθεν  Ιούδα,  και  το  ενεδρον 

εκ    τών   όπισθεν.      14 και    άπεστρεψεν   Ίούδα$·,    και  ιδού  αύτοις  ό  14 
πόλεμος  εκ  τών  έμπροσθεν  και  εκ  τών  όπισθεν,  και  εβόησαν  προς 

Κύριον,  και  οι  ιερείς  ε  σάλπισαν  ταϊς  σάλπιγ  ξ  ιν.   15  και  εβόησαν  άνδρες  15 
Ιούδα·  και  εγενετο  εν  τω  βοάν  άνδρας  Ίουδά,  και  Κύριος  επάταξεν 
τον  Ίεροβοάμ  και  τον  Ισραήλ  εναντίον  Ά/3ιά    και    Ιούδα.     16  και  ιΰ 
εφυγον  οι  υιοί  Ισραήλ  άπο  προσώπου  Ιούδα,  και  παρεδωκεν  αυτούς 

Κύριος  εις  τάς  χείρας  αυτών.     17 και  επάταξεν  εν  αύτοίς  Άβια  και  17 
ό  λαόί  αύτού  πληγήν  μεγάλην,  και  επεσον  τραυματίαι  άπο  Ισραήλ 

πεντακόσιαι  χιλιάδες  άνδρες  δυνατοί.     18 και  εταπεινώθησαν  οι  νιοι  ιδ 
Ισραήλ  εν  τη  ήμερα  εκείνη,  και  κατίσχυσαν  οι  νιοι  Ιούδα,  οτι  ήλπισαν 

επ\  Κύριον  θεον  τών  πάτερων  αυτών.     19 και  κατεδίωξεν  Άβιά  οπίσω  ίο 
Ίεροβοάμ   και   προκατελάβετο   παρ*  αυτού   πόλεις,  τήν  Βαιθήλ  και 
τάς  κώμας  αυτής,  και  τήν  Κανά  και  τάχ·  κώμας  αυτής,  και  τήν  Έφρών 
και  τάς  κώμας  αυτής.     20 και  ούκ  εσχεν  ϊσχνν  Ίεροβοάμ  ετι  πάσας  2ο 

Α       9  Αενιτ.  Α  (ιίεΐΆ  ίο)  |  της  γης'\  Α  |  πάσης]  πας  Α  |  εκ  μόσχων]  εξ 
μοσχοις  Α  10  εγκατελιπομεν  Β13  ενκαταιλειττομεν  (δϊο)  Α  |  οι  νιοι]  οηι 
οι  Α  |  εν]  ρΓ  και  Α  |  αυτών]  εαυτών  Α  11  ολοκαυτώματα  Α  \  προθεσις 
Α  |  και  4°]  κ  51φ         Αε  I  εγκατβλιττβτβ  Β15  εγκατελειπατε  Α  12  αι 
σαλπ.]  οπι  αι  Α  |  ημάς]  νμας  Α  |  οι  νιοι]  ρΓ  και  Α  \  πολεμησεται  Α  \  ευο· 
δω\θησεται  Α  13  αυτών]  αυτω  Α  14  ο  πόλεμος  αντοις  Α  |  οηΐ  εκ  των 
έμπροσθεν  και  Α  15  άνδρας  Β*5  (α  ι°  δΐιρεΓδΟί·)  Α]  άνδρες  Β*  οαιη  δί§ηο 
ρβΓνβΓδαε  ΙβοΙ:  16  τας  χείρας]  οιώ  ταί  Α  17  έπεσαν  Α  \  χιλιάδες 
άνδρες]  χιλι,  ς  2°  δυρ  πίδ  Αα?  18  αντων]  εαυτών  Α  19  πολις  Β1νιά  \ 
τη  Βαιθηλ  Α*  (την  Β.  Α&!)  (  Κα^α]  Αν  α  Α  \  κωμας  β°]  θυ\γατερας  Α 
20  βτι]  επι  Ανίά 

8: 



ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  Β  XIV  1 1 

τάς  ημέρας  Άβιά,    και    επάταξεν   αυτόν   Κύριος,   και   ετεΧεύτησεν .  Β 

2ΐ  111  και  κατίσχυσαν  Άβιά,  και  εΧαβεν  εαυτώ  γυναίκας  δεκα  τεσσάρας, 
22  και  εγεννησεν  νιους  είκοσι  δύο   και  θυγατέρας  δεκα  εξ.     22  και  οι 

λοιποί  λόγοι  Άβιά  και  αί  πράξεις  αυτού  και  οί  λόγοι  αύτοϋ  γεγραμ- 
μενοι  επ\  βιβΧίω  του  προφήτου  Άδω. 

XIV  (23)  ι        'Και  άπεθανεν  Άβια.  μετά  των  πάτερων  αυτού,  και  έθαψαν 
αυτόν  εν  πάλει  Αανείδ'  και  εβασίΧενσεν  Άσά  υιός  αυτού  άντ  αυτού. 

XIV)   (ι)   2  €1^  ταΐί  ήμεραις  'Ασά  ήσύχασεν  ή  γη  Ιούδα  έττ/  δεκα.     2  και  εποίη- 
(2)  3  θ"61*  το   καλόν  και  τό  ευθες  ενώπιον   Κυρίου  θεοΰ  αντοϋ.     3 και 

άπεστησεν  τα   θυσιαστήρια  των  άΧλοτρίων  και  τά  νψηΧά,  και 
(3)  4  σννετριψεν   τάς   στηΧας   και  εζεκοψεν  τά  αΧση,  4και  απ^ν  τώ 

Ιούδα  ε'κζητήσαι  τον  κύριον  θεόν  των  πάτερων  αυτών  και  ποιήσαι 
(4)  5  τόν  νόμον   καϊ  τάς  εντοΧάς.     5 και  άπεστησεν  από  πασών  των 

πόΧεων  Ιούδα  τά  θυσιαστήρια   και  τά  εϊδωΧα,  και  εϊρήνευσεν. 

(5)  6  "'ττόλβίί  τειχήρεις  εν  γη  Ιούδα,  οτι  εϊρήνευσεν  ή  γή·  και  ούκ 
αύτω  πόλβ/χοί  εν  τοις  ετεσιν  τούτοις,  οτι  κατεπανσεν  αύτω  Κύριος. 

(ό)  7  7  και  είπεν  τω  Ιούδα  Οίκοδομήσωμεν  τάς  πόΧεις  ταύτας,  και 
ποιήσωμεν  τείχη  και  πύργους  και  7τύλα$·  και  μοχΧούς,  ενώπιον 
της  γης  κνριεύσομεν  οτι  καθώς  εζητήσαμεν  Κύριον  θεόν  ημών, 
εξεζήτησεν  ημάς,  και  κατεπανσεν  ήμάς  κνκΧόθεν  και  βύόδωσβι/ 

(7)  8  ήμίν.  8 και  εγενετο  τω  'Ασά  δύναμις  όπΧοφόρων  αίρόντων 
θυρεούς  και  δόρατα  ̂   γ^  Ιούδα  τριακόσιαι  χΐΧιάδες,  και  6*ν  γί; 
Βει/ιαμβιρ    πελτασται    και    το^όται    διακόσιαι    και  πεντήκοντα 

(δ)  9  χιΧιάδες,  πάντες  ούτοι  ποΧεμισταΙ  δυνάμεως.  9 και  εξήΧθεν  επ'  αυ- 
τούς Ζάρε  ό  Αίθίοψ  εν  δυνάμει,  εν  χιΧιάσιν  και  άρμασιν  τρια- 

(9)  ίο  κοσίοις,  και  ήΧθεν  εως  ΜαρισήΧ.  10  και  εξήΧθεν  Άσά  εις  συνάν- 
τησιν  αύτω,  και  παρετάξατο  πόΧεμον  εν  τη  φάραγγι  κατά 

(ίο)  ιι  βορράν  Μαρείσης.  "και  εβόησεν  Άσά  προς  Κύριον  θεόν  αυτού 
και  είπεν  Κύριε,  ούκ  αδυνατεί  παρά  σοι  σώζειν  εν  ποΧΧοϊς  και  εν 

όΧίγοις·  κατίσχυσον  ημάς,  Κύριε  ό  θεός  ημών,  οτι  επί  σοι  πεποί- 
θαμεν,  και  επϊ  τώ  ονόματι  σου  ηΧθαμεν  επί  τό  πΧήθος  τό  ποΧύ 

τούτο·  Κύριε  ό  θεός  ημών,  μη  κατισχυσάτω  προς  σε  άνθρωπος. 

21  τέσσαρες  Α  22  Αδδω  Α  XIV  2  θεου]  ρι*  του  Α  |  αυτοί»]  α 
εαυτού  Α  4  τον  κυριον  θεον]  κν  τον  θν  Α  |  αυτών]  εαυτών  Α  7  ενώπιον] 
εν  ω  Α  ί  κυριευομεν  Α  |  ευωδωσεν  ΒΛ*>  8  οηι  και  5°  Α  |  πάντες]  τέντες  Α 
9  ο  Αιθιοψ]  οηι  ο  Λ  |  χίλιασα]  χειλιαισιν  Β*  χιλιασιν  Β1*  χιλιαυ  χίλιασα  Α  | 
και  τ;λ^ίί  και  ηλ^ρ  Α  |  Μα/κσηλ]  Μαρ^σα  Α  10  Μαρεισης]  Μαρησα 
Α  11  ουκ  αδυνατεί]  ου  δυνατει  Λ  |  πεποιθαμεν]  αμ  α\\ρ  γο.5  Α11  | 
ηΧΟομεν  Α 
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XIV  12 ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  Β 

Β  12 και  επάταξεν  Κύριος  τούς  Αιθίοπας  εναντίον  Ιούδα,  και  εφυγον  ττ.  (ιι) 
Αιθίοπας,  13  και  κατεδίωξεν  Άσά  και  6  λαός  αυτόν  εως  Γβδώρ·  και  13  (12) 
(πεσόν  Αιθίοπες  ώστε  μη  είναι  εν  αύτοΐς  περιποίησιν,  οτι  συνετρ'ι- 
βησαν  ενώπιον  Κυρίου  και  εναντίον  της  δυνάμεως  αύτού'  και  εσκν- 
λευσαν  σκύλα  πολλά.     14 και  εξεκοψαν  τάς  κώμας  αυτών  κύκλω  14(13) 
Γεδώρ,  οτι  εγενήθη  εκστασις  Κυρίου  €7τ'  αυτούς,  και  εσκύλευσαν 
πάσας  τάς  πόλεις  αύτού,  οτι  πολλά  σκϋλα  εγενήθη  αύτοις·  15  και  15(14) 
γε  σκηνάς  κτήσεων,  τούς   Αμαζονεϊς,  εξεκοψαν,  και  ελαβον  πρό- 

βατα πολλά  και  καμήλους,  και  επέστρεψαν  εις  Ιερουσαλήμ.         1Καί  ι  XV 
Άζαρίας  υιός  Ώδτ/δ,  εγενετο  έπ'  αυτόν  πνεύμα  Κυρίου.    2 και  εξήλθεν  2 
6ΐ?    άπάντησιν   αυτών   εν    παντϊ    Ιούδα   και  Βενιαμείν,   και  είπεν 

Κύριος  μεθ'  υμών  εν  τω  6ΐι>αι  ημάς  μετ   αυτού·  και  εάν  εκζητήσητε 
αυτόν,  εύρεθήσεται  ύμίν   και  εάν  καταλίπητε  αυτόν,  ενκαταλείψει 
νμάς.     3 και  ήμεραι  πολλαΐ  τω  Ισραήλ  εν  ου  θεώ  άληθινώ   και  εν  3 
ου   νόμω.     4 και   επιστρέψει  αυτούς  επ\  Κύριον   θεόν  Ισραήλ,  και  4 
εύρεθήσεται  αύτοϊς.     5  και  εν  εκείνω  τω   καιρώ   ούκ    εστίν  ειρήνη  $ 
τω  είσπορευομενω  και  τω  εκπορευομένω,  οτι  εκστασις  Κυρίου  επ\ 

πάντας  τούς  κατοικούντας  χώρας.    6  και  πολεμήσει  έθνος  προς  έθνος  6 
και  πόλις  προς  πόλιν,  οτι  ό  θεός  εζεστησεν  αύτούς  εν  πάση  θλίψει. 
7 και  ύμείς  Ισχύσατε  και  μη  εκλυεσθωσαν  αχ  χ^Ίρες  ύμών,  οτι  εστίν  η 
μισθός  τη  εργασία  ύμών.     8 και  εν  τω  άκούσαι  τούς  λόγους  τούτους  8 
και  την  προφητείαν  Άδάδ  τού  προφήτου,  και  κατίσχυσεν  και  εξέβαλεν 
τά  βδελύγματα  από  πάσης  της  γης  Ιούδα  και  Βενιαμείν  και  από  τών 

πόλεων  ων  κατεσχεν  εν  ορει  'Έφράιμ,  και  άνεκαίνισεν  τό  θυσια- 
στήριον  Κυρίου  ο  ην  έμπροσθεν  τού  ναού  Κυρίου.    9 και  εξεκκλησίασεν  $ 
τον  Ίούδαν  και  Βενιαμείν  και  τούς  προσηλύτους  τούς  παροικούντας 

μετ3  αύτού  από  ̂ Έφράιμ   και  από   Μανασσή   και  από  Συμεών,  οτι 
προσετέθησαν  προς  αύτόν  πολλοί  τού    Ισραήλ  εν  τω   Ιδειν  αύτούς 

οτι  Κύριος  ό  θεός  αύτού  μετ   αύτού.     10  και  συνήχθησαν  εις   Ιερού-  ίο 
σαλήμ  εν  τω  μηνϊ  τώ  τρίτω  εν  τω  πεντεκαιδεκάτω  ετει  της  βασιλείας 
Άσά.    11  και  εθυσεν  τώ  κυρίω  εν  εκείνη  τη  ήμερα  ών  ήνεγκεν,  μόσχους  χι 

Α       12  Αιθίοπας]  ίη  Αι  ι&5  αΐίς  Β?  |  Αιθίοπες]  ρΓ  οι  Α         13  περιποιησειν  Α  | 
ενώπιον]  εναντίον  Α         XV  1  Ωδηδ]  Αδαδ  Α  2  αντων]  Ασα  Α  |  εν  ι°] 
και  Α  [  ειπεν]  +  ακούσατε  μου  Ασα  και  πας  Ιούδας  και\  Βενιαμείν  Α  |  ημας] 
υμας  Α  \  καταλίπητε]  εγκαταλειπητε  Α  |  εγκαταλείψει  Β*5  Α  {·ψι)  3  και 
2°]  ρΓ  και  ουχ  ιε\ρεως  υποδεικνύοντος"  Α  5  οιώ  και  τω  εκπορευομένω  Α  } 
χωράς]  ρτ  τας  Α  6  πολύ]  7τολβΐ5  Α  8  προφητιαν  Α  \  Αδαδ] 
Αζαριου  Α         9  τον  Ιουδαν.,.εν  τω  ιδειν  τεδΟΓ  Α?         11  εθνσαν  Α  \  ων]  ρΓ 
ατο  των  σκύλων  Α  \  ηνεγκαν  Α 
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ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  Β 
XVI  6 

12  επτακόσιους  και  πρόβατα  επτακισχίλια.     12 και  διήλθεν  εν  διαθήκη  Β 
ζητήσαι  Κύριον  θεόν  τών  πατέρων  αυτών  εξ  ολης  της  καρδίας  και 

13  εξ  ολης  της  ψυχής.  13 και  πάς  ος  εάν  μη  εκζητήση  Κύριον  θεόν 
Ισραήλ,  άποθανειται  από   νεωτέρου   εως  πρεσβυτέρου,  από  ανδρός 

ΐ4  εως  γυναικός.  14 και  ώμοσαν  εν  Κυρίω  εν  φωνή  μεγάλη  και  εν 
15  σάλπιγξιν.     15  και  ηύφράνθησαν  πάς  Ίουδα  περι  του  όρκου,  ότι  εξ 

ολης  της  ψυχής  ώμοσαν,  και  εν  πάση  θελήσει  εζήτησαν  αυτόν,  και 

ι6  ευρέθη  αυτοις,  και  κατεπαυσεν  αύτοίς  Κύριος  κυκλόθεν.     ι6και  την 
Μααχά  την  μητέρα    αύτοΰ  μετεστησεν  του    μη    είναι   τη  Άστάρττ] 

λειτουργούσαν,  και  κατεκοψεν  το  ε'ίδωλον  και  κατεκαυσεν  εν  χειμάρρω 
17  Κέδρων.     17  πλήν  τά    ύψηλά   ουκ   άπεστησαν,  ετι  ΰπήρχεν  εν  τω 

^Ισραήλ·  άλλ'  ή  καρδία  Άσά  εγενετο  πλήρης  πάσας  τάς  ημέρας  αυτού. 
ι8  18 και  εϊσήνεγκεν  τά  άγια  ΑαυεΙδ  τοϋ  πατρός  αύτοϋ  και  τά  άγια  οίκου 
19  Κυρίου  τοϋ  θεοϋ,  άργύριον  και  χρυσίον  και  σκεύη.     19 και  πόλεμος 

ουκ  ην  μετ  αύτοϋ  εως  του  πέμπτου  και  τριακοστού  έτους  της  βασιλείας 

XVI    ι  Άσά.  ΙΚα\  εν  τω  όγδόω  και  τριακοστω  ετει  τής  βασιλείας  Άσά 
άνεβη   Βαασά  βασιλεύς   Ισραήλ    επϊ    Ίούδαν,  και   ωκοδόμησεν  την 

'Ραμά  τοϋ  μή   δοϋναι  εξοδον  και   ε'ίσοδον  τώ  Άσά  βασιλει  Ιούδα. 
2  2  και  ελαβεν  Άσά  χρυσίον  και  άργύριον  εκ  θησαυρών  οϊκου  Κυρίου 

και  οϊκου  τοϋ  βασιλέως,  και  άπεστειλεν  προς  τον  υιόν  τοϋ  Άδερ 
3  βασιλέως  Συρίας  τον  κατοικούντα  εν  Ααμασκώ  λέγων  3Αιάθου 
διαθήκην  ανά  μέσον  εμού  και  σοϋ,  και  ανά  μέσον  τοϋ  πατρός  μοϋ 
και  ανά  μέσον  τοϋ  πατρός  σοϋ'  ιδού  άπεσταλκά  σοι  χρυσίον  και 

άργύριον,   δεύρο    και    διασκεδασον   άπ'   εμού    τον   Βαασά  βασιλέα 
4  Ισραήλ,  και  άπελθετω  άπ*  εμού.  4  και  ήκουσεν  υιός  Άδερ  τοϋ 
βασιλέως  Άσά,  και  άπεστειλεν  προς  τούς  άρχοντας  τής  δυνάμεως 
αυτού  επϊ  τάς  πόλεις   Ισραήλ,  και  επάταξεν  την  Ίώ  και  την  Αανώ 

5  και  την  Αβελμάν  κάί  πάσας  τάς  περιχώρους  Νεφθαλεί.  5  και  εγενετο 

€Ρ  τω  άκούσαι  Άβαασά,  άπελιπεν  τοϋ  μηκετι  οϊκοδομεϊν  την  'Ραμά 
6  και  κατεπαυσεν  τό  έργον  αύτοϋ.  6και  Άσά  ό  βασιλεύς  ελαβεν 
πάντα  τον  Ίουδά,  και  ελαβεν  τούς  λίθους  τής  'Ρααά  και  τά  ξύλα 

11  επτακόσιους]  επτα'  \  κριούς  Α  \  επτακισχίλια]  επτά  χιλιάδας·]  Α       13  ος]  Α 
ο  Α  |  απο  2°]  ρΓ  και  Α         14  ωμοσεν  Α  \  Κνριω ]  ρΓ  τω  Α  \  σαλπιγξιν]  +  και 
εν  κερατιναις  Α  15  ψυχής]  +  αυτών  Α  |  και  2°]  κα|  Α  |  κνκλωθεν  Β* 
(κυκλοθεν  Β***)  16  οιτι  μη  Α  17  άπεστησαν]  εξηρα\  Α  \  Ισραήλ]  ρτ 
Ιουδα  και  Α        XVI  1  μη  δονναι]  μηδου'  και  Α        3  σου  ι°]  ρΓ  ανα  μέσον  Α 
4  οπι  προς  Α  |  Ιω]  Αιων  Α  \  Αανω]  Ααν  Α  \  Αβελμαιν  Α  \  Ήεφθαλι  Α 
5  Αβαασα]  Βαασα  Α  |  απελειπεν  Α  \  αυτοί;]  εαντου  Α  6  ελαβεν  ι°] 
ηγαγβν  Α 
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χνι  7 ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  Β 

Β  αυτής  α  ώκοδόμησεν  Βαασά,  και  ώκοδόμησεν  έν  αντοϊς  την  Τάβαε 
και  την  Μασψά,     7 κα\  εν  τω  καιρώ  έκείνω  ήλθεν  ΆναμεΙ  6  προφήτης  η 
προς  Άσά  βασιλέα  Ιούδα  και  είπεν  αύτώ  Έι>  τώ  πεποιθέναι  σε 
έπι  βασιλέα  Συρίας   και  μή   πεποιθέναι  σε  έπ\  Κυριον  θεόν  σου, 

δια.   τούτο    έσώθη   δύναμις   Συρίας   από  τής  χειρός  σου,     8°ύχ  οι  8 
Αιθίοπες    κα\    Λίβυες    ησαν   εις    δύναμιν    πολλήν   εϊς    θάρσος,  εις 
ιππείς  εϊς   πλήθος  σφόδρα;   κα\  εν  τω  πεποιθέναι  σε  έπ\  Κυριον 
παρέδωκεν  εις  τάς  χειράς  σου.    9οτι  οι  οφθαλμοί  Κυρίου   έπιβλέ-  9 
πουσιν  εν  πάστ)  τή  γή   κατισχύσαι   εν  πάση    καρδία   πλήρει  επί 
του  πρός  αυτόν,    ήγνόηκας  επ\  τούτω·  από  του  νυν  εστίν  μετά.  σου 
πόλεμος.      10 και  εθνμωθη  Άσά  τω   προφήτη,  και  παρέθετο  αυτόν  ίο 
€ΐ$·  φυλακήν  επ\  τούτω·  και  έλυμήνατο  Άσά  εν  τω  λαώ  εν  τω  καιρώ 
έκείνω.     11  και  ιδού  οι  λόγοι  Άσά  οι  πρώτοι  και  οι  έσχατοι  γεγραμ-  ιι 
μένοι  εν  βιβλίω  βασιλέων  Ιούδα  και  Ισραήλ.     12 και  έμαλακίσθη  ΐ2 
Άσά  εν  τώ  ένάτω  και  τριακοστώ  ετει  τής  βασιλείας  αυτού  τους  πόδας, 

εως  σφόδρα  έμαλακίσθη·   και  εν  τη  μαλακία  αυτού  ουκ  έζήτησεν 
Κυριον  άλλα  τους  Ιατρούς.     13 και  έκοιμήθη  Άσά  μετά.  των  πατέρων  13 
αυτού,  και  έτελεύτησεν  εν  τω  τριακοστώ  ετει  τής  βασιλείας  αυτού. 

14 και  έθαπταν  αύτόν  έν  τω  μνήματι  ω  ωρυξεν  έαυτώ  έν  πόλει  Ααυείδ,  14 
και  έκοίμισαν  αύτόν  επ\  τής   κλίνης,  και   επλησαν  αρωμάτων  και 
γένη  μύρων  μυρεψών,  και  εποίησαν  αύτώ  έκφοραν  μ*γάλην  σφόδρα. 

τΚα\  έβασιλευσεν  Ίωσαφάτ  υιός  αυτού  άντ  αυτού·  και  κατίσχυσεν  ι  XVII 
Ίωσαφάτ  έπ\  τον  Ισραήλ.     2 και  εδωκεν  δύναμιν  έν  πάσαις  ταις  2 
πόλεσιν  Ίουδα  ταϊς  οχυραΐς,  και  κατέστησεν  ήγουμένους  έν  πάσαις 
ταις  πόλεσιν  Ίουδα  και  έν  πόλεσιν  Έφράιμ  ας  π ροκατελάβετο  Άσά 
6  πατήρ  αυτού.    3  και  έγένετο  Κύριος  μετά  ΊωσαφάΥ,  οτι  έπορεύθη  3 
έν  όδοϊς  τού   πατρός  αυτού  ταϊς   πρώταις·   και  ουκ   έξεζήτησεν  τα 
ε'ίδωλα,  4 αλλά  Κυριον  τον  θεόν  τού   πατρός  αυτού  έξεζήτησεν,  και  4 
έν  ταϊς  έντολαϊς  τού  πατρός  αυτού  έπορεύθη,  και  ούχ  ως  τού  *Ισραήλ 
τα  εργα.     5  και   κατηύθυνεν  Κύριος  την  βασιλείαν  έν  χειρϊ  αυτού,  5 
και  εδωκεν  πάς  Ίουδά  δώρα  τώ  ΊωσαφάΥ,  και  έγένετο  αύτώ  πλούτος 

και  δόξα   πολλή.    6και  νψώθη   καρδία  αυτού  έν  όδώ   Κυριον,   και  6 

Α  7  Αναμεϊ]  Ανανι  Α  |  βασ.  Ιουδα  Ασα  Α  |  οιη  σε  2°  Α  I  τοντο]  ρεπβΓ  ΠΐΙ 
ου  ίη  Α  8  οηι  σε  Α  9  οιη  επι  του  Α  |  ηγν.]  Ρ1"  καί  ννν  Α  10  ί7Γι 
τούτω]  ρϊ  οτι  ωργισθη  Β3ΐ3Ιη§Α  12  αντου]  εαυτού  Α  (Ηδ)  |  εζήτησεν] 
εξεξητησεν  Α  |  Κυριον]  κ$  Β  13  αντου  ι°]  εαυτού  Α  |  εν  τω  τριακοστώ]  τω 
ονατω  κ  τριακοστώ  Βα1)  (ίη  ηι§  εΙ  δΐιρεΓδΟΓ)  εν  τω  τεσσαρακοστω  και  ενι  Α 
14  εττλησαν]  εττληρωσαν  Α  |  σφοδρά]  ρτ  εω$  Α  ■  XVII  3  αντον]  εαντου  Α 
(ίίειη  4)  6  και  2°]  +  ετι  Α 86 
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χνιπ  3 

7  ε'ζηρεν  τά  υψηλά  και  τά  αλση  από  της  γης  Ιούδα.     7  και  εν  τώ  τρίτιο  Β 
ετει  της  βασιλείας   αυτού  άπίστειλεν  τους    ηγουμένους    αύτού  και 
τους  υιούς  τών  δυνατών,  τον  Άβίαν  κα\   Ζαχαρίαν  και  Ναθαναήλ 

8  κα\  Μειχαίαν,  διδάσκειν  εν  πόλεσιν  Ιούδα.  8 και  μετ'  αυτών  οι 
Αευειται  Σαμούας  κα\  Μανθανίας  και  Ζαβδείας  και  Ίασειήλ  και 

Σαμειραμώθ  και  Ίωναθάν  και  Άδωνιάν  και  Ύωβαδωβειά,  Αευεϊται·  οι 

9  μετ  αυτών,  'Έλεισαμά  και  Ίωράν  οι  ιερείς.  9  και  έδίδασκον  εν  Ίουδα, 
και  μετ'  αυτών  βύβλος  νόμου  Κυρίου,  και  διηλθον  Ιν  ταις  πόλεσιν 

ίο  Ιούδα  και  έδίδασκον  τον  λαόν.     10  και  έγενετο  εκστασις  Κυρίου  ε'πί 
πάσαις  ταΐς  βασιλείαις  της  γης  κύκλω  Ιούδα,  και  ουκ  έπολέμουν 

ϊι  προς  Ίωσαφάτ.     11  και  άπο  τών  αλλοφύλων  εφερον  προς  Ίωσαφάτ 
δώρα  και  αργύρων  και  δόματα,  και  οί  "Αραβες  εφερον  αύτω  κριούς 

ΐ2  προβάτων  έπτακισχιλίους  επτακόσιους.     12 και  ην  Ίωσαφάτ  πορευό- 
μ<νος  μείζων  εως  εις  ΰψος,  και  ωκοδόμησεν  οικήσεις  εν  τη  Ιουδαία 

13  και  πόλεις  όχυράς.  13 και  εργα  πολλά  έγενετο  εν  τη  Ιουδαία,  και 
ΐ4  άνδρες  πολεμισταΧ  δυνατοί  Ισχύοντες  εν  Ιερουσαλήμ.     14 και  ούτος 

αριθμός  αυτών  κατ  ο'ίκους  πατριών  αυτών  και  τώ  Ιούδα  χιλίαρχοι, 
Έδνάας  ό  άρχων,  και  μετ'  αυτού  νιοι  δυνατοί  δυνάμεως  τριακόσιαι 

15  χιλιάδες'  15 και  μετ  αυτόν  Ίωανάν  ό  ηγούμενος,  και  μετ'  αυτού 
ι6  διακόσιαι  όγδοηκοντα  χιλιάδες·  16 και  μετ   αυτόν  Μασαίας  τού  Ζαρει 

6  προθυμούμενος  τω  κυρίω,  και  μετ  αυτού  διακόσιαι  χιλιάδες  δυνατοί 

\η  δυνάμεως.  17 και  βκ  τού  ΈενιαμεΧν  δυνατός  δυνάμεως  και  Έλαδά, 
ι8  και    μετ    αυτού    τοξόται    και   πελταστα\  διακόσιαι   χιλιάδες·  ι8και 

μετ'  αύτον  Ιωζαβάδ,  και  μετ'  αυτού  εκατόν  όγδοηκοντα  χιλιάδες 
19  δυνατοί  πολέμου.     19ούτοι  οι  λειτουργούντες  τώ  βασιλεΐ,  εκτός  ων 

εδωκεν  ό  βασιλεύς  εν  ταις  πόλεσιν  ταΐς  όχυραΐς  εν  πάση  τη  Ιουδαία. 

XVIII    ι        χΚαι  εγενηθη  τω   Ίωσαφάτ  ετι   πλούτος   και  δό£α  πολλή,  και 
2  έπεγαμβρεύσατο  εν  ο'ίκω  Άχαάβ.  2 και  κατέβη  δια  τέλους  ετών 
προς  Άχαάβ  εις  Σαμάρειαν,  και  εθυσεν  αύτω  Άχαάβ  πρόβατα  και 

μόσχους  πολλούς  και  τώ  λαω  τώ  μετ'  αύτού,  και  ηγάπα  αυτόν  τού 
3  συναναβηναι  μετ'  αύτού  εις  'Ραμώθ  της  Γαλπαδατιδοϊ.     3 και  είπεν 

7  βασιλιάς  Α  |  αυτόν  2°]  εαυτού  Α  |  Αβιαν]  Αβδιαν  Α  (  Ζαχαρία^]  ρτ  τον  Α  |  Α 
Ναθαναήλ]  ρΓ  τον  Α  |  Μιχαιαν  Α  8  Αευιται  Α  (1)18)  |  Σαμονιας  Α  | 
Μα^αΐΊαϊ]  'Ναθανιας  Α  |  Ζαβδιας  Α  |  Ιασιηλ  Α  |  Σεμιραμωθ  Α  |  Ύωβαδωνια (ίϊοη  τα»  ι  Ιΐΐ  ΓογΙο  ν)  \  οι  μετ]  ρτ  και  Λ  |  Ελισαμα  Α  \  Ιωραμ  Α  9  βίβλος  Α 
10  κύκλω]  ρΓ  ταις  Α  11  ετττακοσ.]  +  τράγους  €ΐττακισχι\ιους\  επτακόσιους  Α 
13  εγενετο]  +  αυτω  Α  |  δυνατοί  πολεμισται  Α  16  Μασαααί  Α  |  του  Ζαρα] 
ο  του  Ζαχρι  Α  17  οηι  και  2°  Α  [  Ελιαδα  Α  18  οιτι  εκατόν  Α 
19  οι  λβιτ.]  ογπ  οι  Α  |  δεδωκεν  Α  XVIII  2  Σαμαριαν  Α  \  Υ*αμμωθ  Α 
(ΐΐ€ΓΠ  3)  |  Υαλααδιτιδος  Α  (ίίοιη  3) 
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XVIII  4  ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  Β 

Β  Άχαάβ  βασιλεύς  Ισραήλ  προς  Ίωσαφάτ  βασιλέα  Ιούδα  Ώορεύση 

μετ    εμον  εις  'Ραμώθ  της  Γαλααδείτώος ;   καϊ  είπεν  αύτώ  '£ΐς  εγώ, 
ούτως  και  συ·  ως  6  λαός  μον,  κα\  ό  λαός  σον  μετά  σον  εϊς  ττόλεμον. 
4  και  είπεν  Ίωσαφάτ   προς  βασιλέα  Ισραήλ  Ζήτησον  δή    σήμερον  4 
τον  κύριον.     5  και  σννήγαγεν  ό  βασιλεύς  Ισραήλ  τούς   προφήτας  5 
τετρακοσ'ιονς  άνδρας  και  είπεν  αντοϊς  Ει  πορενθώ  εις  'Ραμώθ  Γαλαάδ 
βΐϊ  πόλεμον  ή  επ'ισχω ;   και  είπαν  Ανάβαινε,  και  δώσει  ό  θεός  εις 
τάς   χείρας   τον   βασιλέως.     6  και    είπεν  Ίωσαφάτ  Ούκ  εστίν  ώδε  6 
προφήτης  τον  κνρ'ιον  ετι  και  επιζητήσομεν  παρ    αντον ;  7 και  είπεν  η 
βασιλεύς  Ισραήλ  προς  Ίωσαφάτ  "Έτι  άνήρ   εις  τον   ζητήσαι  τον 
κνριον  δι   αντον,  και  εγώ  εμ'ισησα  αντόν,  οτι  ονκ  εστίν  προφητεύων 
περι  εμον   εις  αγαθά,  οτι   πάσαι  αι  ήμέραι  αντον  εις  κακά,  ούτος 
Μειχαίας  νιος  Ίεμαάς.     καϊ  είπεν  Ίωσαφάτ  Μή  λαλείτω  ό  βασιλεύς 

όντως.    8  και   εκάλεσεν   6  βασιλεύς  εύνονχον  ενα   και  είπεν  Ύάχος  8 
Μειχαίαν  νίον  Ίεμαά.    9  και  βασιλεύς  Ισραήλ  και  Ίωσαφάτ  βασιλεύς  9 
Ιούδα  καθήμενοι  έκαστος  επ\  θρόνον  αντον  και  ενδεδνμένοι  στολάς, 
καθήμενοι  εν  τω  εύρνχώρω  θύρας  πύλης  Σαμάρειας,  και  πάντες  οι 

προφήται    επροφήτενον    εναντίον    αύτών.      10 και    επο'ιησεν    εαντω  ίο 
2ίδβκιαί  νιος  Χανάαν  κέρατα  σιδηρά  και  είπεν  Τάδε  λέγει  Κύριος 

Έν  τούτοις  κερατιεις  τήν  Έ,νρίαν  εως  άν  σνντελεσθή.     11  και  πάντες  ιι 
οι    προφήται    επροφήτενον   όντως   λέγοντες  *  Ανάβαινε  εις  'Ραμώθ 
Γαλαάδ,  και  εύοδωθήση,  και  δώσει  Κύριος  εις  χείρας  τον  βασιλέως. 

12  και  ό  άγγελος  ό  πορενθε\ς  τον   καλέσαι  τον  Μειχαίαν  ελάλησεν  ΐ2 
αύτώ  λέγων  Ιδού  ελάλησαν  οι  προφήται  εν  στόματι  έν\  αγαθά  περί 
τον  βασιλέως,  και  εστωσαν  δή  οι  λόγοι  σον  ώς  ενός  αύτών,  και  λαλ^- 

σεις  αγαθά.     13 και  είπεν  Μειχαίας  Ζή  Κύριος  οτι  δ  εάν  ε'ίπη  6  θεός  13 
προς  με,  αύτό  λαλήσω.     14  και  ήλθεν  προς  τον  βασιλέα·   και  είπεν  14 
ούτω  ό  βασιλεύς  Μειχαία,  εί  πορενθώ  εις  'Ραμώθ  Γαλαάδ  «5  πόλεμον 
ή  επ'ισχω ;   και  είπεν  *  Ανάβαινε,  και  εύοδώσεις·  και  δοθήσονται  εις 
χείρας  νμών.     15 και  είπεν  αύτώ  ό  βασιλεύς  Τίοσάκις  ορκίζω  σε  Ίνα  ι$ 
μή  λαλήσης  προς  με  πλήν  τήν  άλήθειαν  εν  ονόματι  Κνριον;   ι6και  ι6 
είπεν  Έίδον  τον  Ισραήλ  διεσπαρμένονς  εν  τοις  ορεσιν  ώς  πρόβατα 

Α       3  μου]  σου  Α  |  σου  ι°]  μου  Α  5  Ραμμωθ  Α  6  επιζητήσομεν]  μεν 
5ΐψ  Γ&5  Α5         7  Μιχ.  Α  (ίίεπι  ίηίτα  ιΛϊφΐε)  |  Ιεμαας]  Ιεμλα  Α  8  βα- 
σιλευς]  +  1σλ  Α  |  Μιχαιαν  Β11  (ΐίεπι  13,  Ι4>  23,  ιη)  \  Ιεμαα]  Ιεμλα  Α 
9  Σαμαριας  Α  10  Χαναανα  Α  |  οπι  αν  Α  11  Ραμμωθ  Α 
12  αγαθά  ΐ°]  α  3°  3ΐψ       Α1  14  βι  πορευθώ]  εισττορενθω  Α  \  Ραμμωθ  Α 
15  ορκίσω  Α  \  λαλήσεις  Α  \  εμε  Α  |  την  αληθ.]  οηι  την  Α  16  διεσπαρμ. 
τον  Ισλ  Α 
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οις  ούκ  εστίν  ποιμήν  και  είπεν  Κύριος  Ούκ  εχουσιν  ήγούμενον,  Β 

ΐ7  άναστρεφέτωσαν   έκαστος    εις   τον   οίκον   αυτού   εν   ειρήνη.     17  και 
είπεν  6  βασιλεύς  Ισραήλ  προς  ΊωσαφαΥ  Ούκ  είπα  σοι  οτι  ού 

ιδ  προφητεύει  περι  εμού  αγαθά  αλλ'  η  κακά;   ι8καί  είπεν  Ούχ  ούτως· 
ακούσατε  λόγον  Κυρίου.     είδον  τον  κύριον  καθήμενον  ε'π\  θρόνου 
αυτού,  και  πάσα  δύναμις  του  ουρανού  είστηκει  εκ  δεξιών  αυτού  και 

19  έξ  αριστερών  αυτού.     19  και  είπεν  Κύριος  Ύίς  απατήσει  τον  Άχαάβ 
βασιλέα  Ισραήλ,  και  άναβήσεται  και  πεσεϊται  εν  'Ραμώθ  Γαλαάδ; 

2ο  και  εϊπεν  ούτος  ούτως,  και  ούτος  είπεν  ούτως.     20 και  εξήλθεν  το 
πνεύμα  και  εστη  ενώπιον  Κυρίου  και  είπεν  Έγώ  απατήσω  αυτόν. 

2ΐ  και  είπεν   Κύριος  Έι>   τίνι ;  21  και  είπεν  Έξελεύσομαι   και  εσομαι 
πνεύμα  ψευδές  εν  στόματι  πάντων  τών  προφητών  αυτού,     και  είπεν 

22  ' Απατήσεις,  δυνήση'  έξελθε  και  ποίησον  ούτως.  22και  νύν  Ιδού  έδωκε  ν 
Κύριος  πνεύμα  ψευδές  εν  στόματι  τών  προφητών  σον  τούτων,  και 

23  Κύριος  ελάλησεν  επ\  σέ  κακά.  23 και  ήγγισεν  Σεδεκίας  υιός  Χανάαν 
και  έπάταξεν  τον  Μειχαίαν  επ\  την  σιαγόνα  και  είπεν  αύτώ  ΐΐοία 

τη  όδω  πνεύμα  παρ'  εμού  πνεύμα  προς  σε,  πνεύμα  Κυρίου  παρ*  εμού 
24  του  λαλτ^σαι  προς  σε;  24 και  είπεν  Μειχαίας  Ιδού  οψη  εν  τη  ημέρα 
25  εκείνη·  είσελεύσεται  ταμεϊον  εκ  ταμείου  τού  κατακρυβήναι.  25 και 

ειπεν  βασιλεύς  Ισραήλ  Λάβετε  τον  Μειχαίαν  και  αποστρέψατε  προς 

*Έμήρ    άρχοντα    της    πόλεως    και   προς  Ίωασά  Άρχοντα  υίόν  τού 
26  βασιλέως,  26 και  ερεΊς  Ούτως  είπεν  6  βασιλεύς  Άποθέσθαι  τούτον  εις 

οίκον  φυλακής,  και  έσθιέτω  αρτον  θλ'ιψεως  και  ύδωρ  θλίψεως  εως 
27  τού  έπιστρέψαι  με  εν  ειρήνη.  27  και  είπεν  Μειχαίας  Έάι/  ε'πιστρέφων 

επιστρέψης  εν  ειρήνη,  ούκ  ελάλησεν  Κύριος  εν  εμοί'  ακούσατε  λαοί 
28  πάντες.  28 Και  άνέβη  βασιλεύς  Ισραήλ  και  'ίωσαφάτ  βασιλεύς 
29  Ίονδα  εις  'Ραμώθ  Γαλαάδ.  29καί  είπεν  βασιλεύς  Ισραήλ  προς  Ίωσαφάτ 

Κατακάλυψόν  με  και  είσελεύσομαι  εις  τον  πόλεμον,  και  συ  ενδυσαι 

τον  ιματισμόν  μου·  και  συνεκαλύψατο  βασιλεύς  Ισραήλ  και  είσήλθεν 
3ο  εις  τον  πόλεμον.  30 και  βασιλεύς  Συρίας  ένετείλατο  τοΊς  αρχουσιν 

τών  αρμάτων  τοϊς  μετ   αυτού  λέγων  Μή  πολεμειτε  τον  μικρόν  και 

16  ουκ  εχουσιν... εν  ειρήνη  δΐιρ  γο.5  Α3  |  αναστρεφετω  Α3  17  οπι  οτι  Α  Α 
18  τον  κυριον]  οιώ  τον  Α  |  είστηκει]  παρειστηκει  Α  19  Ϋαμμωθ  Α  |  ούτος  ι°] 
+  ειπεν  Α  21  απατήσεις]  +  και  γε  Α  |  δυνησει  Α  22  των  προφητών]  ρτ 
πάντων  Α  23  ηγγισεν  Β3*5  (ηνγ.  Β*)]  εποιησεν  Α  |  ~Άα\νανα  Α  |  τη  οδω] οπι  τη  Α  |  πνεύμα  παρ  εμον  πνεύμα]  παρηλθεν  πνα  Έυ  πα\ρ  εμου  του  λαλησαι 
Α  24  εκείνη]  +  εν  η  Α  \  εισελενση  Α  \  ταμιειον,  ταμιειον  Α  25  Ε,ατ/ρ] 
Σεμμηρ  Α  \  άρχοντα  ι°]  ρΓ  τον  Α  |  Ιωας  Α  26  ερειτε  Α  \  αποθεσθαι  Β* Α] 
αποθεσθε  Β8*3  28  Ϋαμμωθ  Α  29  βασιλεύς  ι°]  ρΓ  ο  Α  30  αυτού 
Β* Α]  αυτός  Β3ΐ> 
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Β  τον  μεγαν  αλλ'  ή  τον  βασιλέα  Ισραήλ  μόνον.     31  και  εγενετο  ως  31 
(ίδον  οι  Άρχοντες  των  αρμάτων  τον  Ίωσαφάτ,  κα\  αύτοι  είπαν  Βασιλεύς 
Ισραήλ  εστίν,  κα\  εκύκλωσαν  αυτόν  του    πολεμεϊν    καΐ  εβόησεν 
Ίωσαφάτ,  και  Κύριος  εσωσεν  αυτόν,  και  άπεστρεψεν  αυτούς  ό  θεός 

άπ'  αύτού.     32  και  εγενετο  ως  είδον  οι  άρχοντες  των  αρμάτων  οτι  32 
ουκ  ήν  βασιλεύς  Ισραήλ,  και  άπεστρεψαν  άπ   αύτού.    33 και  άνήρ  33 
ετεινεν  τόξον  εύστόχως  και  έπάταξεν  τον  βασιλέα  Ισραήλ  ανά  μέσον 

του  πνεύμονος   και  ανά  μέσον  τού  θώρακος·  και  είπεν  τω  ήνιόχω 
Επίστρεφε  την  χείρά  σου   και  εξάγαγε  με  εκ   τού    πολέμου,  οτι 
επόνεσα.    34 και  ετροπώθη   ό   πόλεμος  εν  ττ\   ήμερα  εκείνη·   και  ό  34 
βασιλεύς  Ίσραήλήν  εστηκώς  επί  τού  άρματος  εως  εσπέρας  εξ  εναντίας 

"Συρίας,  και  άπεθανεν  δύναντος  τού  ήλιου. 
*Καί  άπεστρεψεν  Ίωσαφάτ  βασιλεύς  Ιούδα  είς  τον  οίκον  αύτού  ι  XIX 

είς  Ιερουσαλήμ.     2  και    εξήλθεν    εϊς    άπάντησιν   αύτού  Ίού   ό  τού  2 
Άνανεϊ  ό   προφήτης  και  είπεν   αύτώ  Βασιλεύς  Ίωσαφάτ,  εί  άμαρ- 
τωλω  σύ  βοηθεϊς  ή  μισουμενω  ύπό  Κυρίου  φιλιάζεις ;    διά  τούτο 

εγενετο  επ\  σε  οργή  παρά  Κυρίου·  3 αλλ  ή  λόγοι  αγαθοί  ηύρεθησαν  3 
εν  σοι,  οτι  έξήρας  τά  άλση  από  της  γης  Ιούδα,  και  κατηύθυνας  την 

καρδίαν  σου  εκζητήσαι  τον  κύριον.    4και  κατώκησεν  Ίωσαφάτ,  και  4 
πάλιν  εξήλθεν  είς  τον  λαόν  από  Βεηρσάβεε  εως  ορούς  Έφράιμ,  και 
επεστρεψεν   αύτούς  επ\  Κυριον   θεόν  των  πάτερων  αύτών.     5  και  5 
κατέστησεν    κριτάς   πάσαις   ταϊς    πόλεσιν   Ιούδα   ταΐς    όχυραΐς  εν 

πόλει   και   πάλει.    6  και  είπεν  το"ις  κριταίς  "ΐδετε  τί  ύμείς  ποιείτε,  6 
οτι  ούκ   άνθρώπω  ύμείς   κρίνετε  αλλ'  ή  τώ  κυρίω,  και  μεθ'  υμών 
λόγοι  της   κρίσεως.     7  και   νύν   γενεσθω  φόβος   Κυρίου  εφ'  υμάς·  η 
φυλάσσετε  και  ποιήσετε,  οτι  ούκ  εστίν  μετά  Κυρίου  θεού  ημών  άδι- 
κία  ούδε  θαυμάσαι  πρόσωπον  ούδε  λαβείν  δώρα.    8και  γάρ  εν  Ίε-  8 
ρουσαλήμ   κατέστησεν  Ίωσαφάτ  τών  ιερέων  και  τών  Αευειτών  και 
των  πατριαρχών  Ισραήλ  είς  κρίσιν  Κυρίου  και  κρίνειν  τους  κατοι- 
κούντας  εν  Ιερουσαλήμ.    9 και  ενετείλατο  προς  αύτούς  λέγων  Ούτως  9 
ποιήσετε  εν  φόβω  Κυρίου,  εν  αλήθεια  καϊ  εν  πλήρει  καρδία·  10 πάς  ίο 

Λ       32  οπι  και  2°  Α  33  ετεινεν]  ενετεινεν  Α  34  δννοντος  Α 
XIX  1  απεστρεψεν  Β*]  επεστρεψεν  Βαΐ3Α  |  αυτού]  εαυτόν  Α  |  «5  2°]  ρΓ  εν  ειρήνη 
Α  2  Ιηου  Α  |  λνανι  Α  |  βασιλεύς]  βασιλευ  ΒαΑ  3  ευρέθησαν  Α  \  κατεύ- 

θυναν Α  |  τον  κν]  ν  Ίϊν  δΐιρ  Γ3.5  Α3?  4  1ωσαφατ]  +  εν  Ιλημ  Α  |  Βηρσαβεε  Α 
6  ποιειτ>  Α^'"1^  (οπι  Α*)  |  κρίσεων]  ρΐ  Γ6ΐΓ3.ε1:ανίΙ:  δρΐπΐιΐδ  6ί  αοοεηΐιΐδ  αά- 
ρϊηχ  ιΐδφΐε  &ά  XX  ι  Α13  7  γενεσθω]  δες  Γ&δ  ι  Ηί  ίη  Α  |  φυλάσσετε  (-αι  Α)] 
ρΐ'  και  Α  |  ποιησεται  Α  (ϊίεπι  9»  ι°)  |  ημών]  υμων  Α  8  Αενιτων  Α  9  εν 
ττληρει  κάρδια]  πλήρεις  καρδίας  Α 
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άνήρ  κρίσιν  την  ελθοΰσαν  βφ'  υμάς  των  άδελφών  ημών  των  κατοι-  Β 
κούντων  ανά  μέσον  αίματος,  και  ανά  μέσον  προστάγματος  και  εν- 

τολής, και  δικαιώματα  και  κρίματα·  και  διαστελεΐσθε  αντοΐς,  και 

ονχ  άμαρτησονται  τω  κνρίω,  και  ουκ  εσται  έφ*  ν  μας  οργή  και  έπ\ 
α  τους  άδελφονς  υμών  ούτως  ποιήσετε,  και  ονχ  άμαρτήσεσθε.  11  και 

ιδού  Άμαρίας  6  ιερεύς  ήγονμενος  εφ*  υμάς  εις  πάν  λόγον  Κυρίου, 
και  Ζαβδείας  6  ήγούμενος  εις  οίκον  Ιούδα  προς  πάν  λόγοι/  βασιλέως, 
και  οι  γραμματείς  και  οί  Λενείται  προ  προσώπου  υμών  Ισχύσατε 

XX    ι  και  ποιήσατε,  και  βσται  Κύριο?  αβτά  του  άγαμου.  1  Και  μετά 
ταύτα  ήλθον  οι  υίο\  Μωάβ  και  οί  νιοι  Άμμων  και  /ζ?τ'  αυτών  έκ 

ι  τών  Μειναίων  προς  Ίωσαφάτ  εις  πόλεμον.     2  και   ήλθον   και  υπέ- 
δειξαν τω  Ίωσαφάτ  λέγοντες  "Ήκει  έπΧ  σέ  πλήθος  πολί)  έκ  πέραν 

της  θαλάσσης  άπο  Συρίας,  και  ιδού  εϊσιν  εν  Άσάμ  θαμαρά,  αύτη 

3  εστίν  'Ένγάδει.     3 και  έφοβήθη,  και  εδωκεν  Ίωσαφάτ  το  πρόσωπον 
4  αύτον  έκζητήσαι  τον  κύριον,  και  έ κήρυξαν  νηστείαν.  4 και  συνήχθη 
Ιούδας  έκζητήσαι  τον  κύριον,  και  άπο  πασών  τών  πόλεων  Ιούδας 

5  ήλθον  ζητήσαι  τον  κύριον.  5 και  ανέστη  ̂ Ιωσαφάτ  εν  εκκλησία  Ιούδα 
έν  Ιερουσαλήμ  εν  οίκω  Κυρίου  κατά  πρόσωπον  τής  αυλής  τής  καινής, 

6  6  και  είπεν  Κύριε  ό  θεός  τών  πατέρων  ήμών,  ουχί  συ  εί  θεός  έν 
ούρανώ  άνω,  και  συ  κυριεύεις  πασών  τών  βασιλειών  τών  εθνών, 
και  έν  τη  χειρί  σου  ισχύς  δυναστείας,  και  ουκ  εστίν  προς  σέ  άντι- 

7  στήναι;  7 ουχ\  συ  ό  κύριος  έζωλέθρευσας  τους  κατοικοϋντας  την  γήν 
ταύτην  άπο  προσώπου  Ισραήλ,  και  εδωκας  αυτήν  σπέρματι  Αβραάμ 

8  τώ  ήγαπημένω  σου  εις  τον  αιώνα;  8  και  κατώκησαν  έν  αυτή  και  ωκοδό- 
9  μησαν  έν  αύτη  άγιασμα  τώ  ονόματι  σου  λέγοντες  9Έάι/  έπέλθη 

έφ'  ήμάς  κακά,  ρομφαία,  κρίσις,  θάνατος,  λιμός,  στησόμεθα  εναντίον 
του  οίκου  του  και  εναντίον  σου,  οτι  τό  όνομα  σου  επι  τώ  οικω 
τούτω,  και  βοησόμεθα  προς  σέ  από  τής  θλίψεως,  και  άκουση  και 

ίο  σώσεις.     10  και  νυν  Ιδού  υ  ίο  ι  Άμμων  και  ορος  "Σηείρ,  εις  οϋς  ουκ  εδω- 

10  εφ  ι°]  προς  Α  |  των  κατοικ.]  οιτι  των  Α  +  εν  ταυ  τολεσιν  αιτών  Α  |  Α 
αίματος]  ρτ  αιμα  ΒΛχ>ια«  +  αμα\  Αν'ιά  |  κυριω]  θώ  Α  11  Τ,αβδιας  Α  +  υιο$ 
Ισμαήλ  Α  \  ο  ηγουμ.]  οιτι  ο  Α  |  Ιούδα]  Ύονδα  Α*3  |  Αευιται  Α  |  οηι  και 
5°  Α  XX  1  Μωα/3  κ.  οι  νιοι  Αμμων]  Αμμώ\  και  οι  νιοι  Μωα/3  Α  | 
Ήιναιων  Α  2  πέραν]  ρτ  του  Α  \  Ασαμ  θαμαρα]  Ανασαν  Θάμαρ  Α  \ 
Ένγαδδει  Α  3  εκηρυξαν   Β*Α]   εκηρνξεν   Β3  εκηρνξε  &>  |  νηστειαν]  + 
εν  παντι  ιονδα  Β3ΐ)Γη£  Α  4  και  ι°]  7ται  Β***  6  Οεος  2°]  ρτ  ο 
Α  |  οιη  αν  ω  Α  7  σν]  +  ει  Α  \  κνμιος]  θϊ  Α  |  εξωλοθρενσας  &  εζολεθρενσας 
Α  |  Ίσραηλ]  ρτ  λαου  σον  Α  8  οηη  εν  αντη  και  ωκοδομησαν  Β*  (Ηαΐ) 
Β»»ϊ(πιε>Α)         9  τον  2°]  τούτον  Βα5Α  |  σώσεις]  σ  ι°  δαρ  ταδ  Α1)       10  Αμ- 
αων]  +  και  Μωα,3  Α 
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Β  καί  τώ  Ισραήλ  διελθειν  δι   αντων,  εξελθόντων  αντων  εκ  γης  Αι- 

γνπτου,   οτι  έξέκλιναν   α7τ'  αντων   και  ουκ   έξωλέθρενσαν  αυτούς· 
11  και  νύν  ιδού  αυτοί  επιχειρούσιν  εφ'  ημάς  εξελθειν  εκβαλεΐν  ημάς  ιι 
άπο  της   κληρονομιάς  ημών  ης  εδωκας  ημϊν,  12Κύριε  6  θεός  ημών  ΐ2 
ού  κρίνεις  εν  αντοίς;  οτι  ουκ  εστίν  ημ\ν  Ισχύς  τον  άντιστηναι  προς 

τ6   πλήθος  το  πολύ  τούτο  το  ελθόν  ε'φ'  ημάς,  κα\  ουκ  ο'ίδαμεν  τι 
ποιησωμεν  αντοϊς'   αλλ'  η  4πι  σοι  οι  οφθαλμοί  ημών.     13  κ  αϊ   πάς  13 
Ίουδά  έστηκώς  έναντι  Κνρίου,  και  τα  παιδία  αυτών  κα\  αι  γνναΐκες. 

14  και  τω  Όζειήλ  τώ  τον  Ζαχαρίον  τών  νιών  Έλαλε^λ  τον  Μανθανίον  14 
τον  Αενείτον  άπο  τών  νιών  Άσάφ,  εγενετο  επ'  αντόν  πνεύμα  Κνρίον 
εν  τη   εκκλησία,   15 καϊ  είπεν  3 Ακούσατε,  πάς  Ίουδά   και  οι  κατοι-  15 
κονντες  Ίερονσαλημ  και  ό  βασιλεύς  Ίωσαφάτ.    τάδε  λέγει  Κύριος 
νμϊν  αντοΊς  Μη  φοβεϊσθε  μηδέ  πτοηθητε  άπο  πρόσωπον  τον  οχλον 

τον  πολλού  τούτον,  οτι  ονχ  νμϊν  εστίν  η  παράταξις  άλλ'  η  τώ  θεώ. 
16  ανριον   κατάβητε  επ*  αντούς·   ιδού  άναβαίνονσιν   κατά  την   ανά-  ι6 
βασιν  Άσάε,  και  ενρησετε  αντονς  επ'  άκρον  ποταμού  της  ερημον 
,1εριηλ.     Ι7ονχ  νμϊν  εστίν  πολέμησαν  ταύτα  σύνετε  και   ιδετε  την  ιγ 
σωτηρίαν   Κνρίον   μεθ'  νμών   ιδού    και  Ίερονσαλήμ·  μη  πτοηθητε 
μηδέ   φοβηθητε  αντόν,  εξελθειν   εις  άπάντησιν   αντο"ις,  και  Κύριος 
μεθ'  νμών.     18  και  κύψας  Ίωσαφάτ  επ\  πρόσωπον  αντού   και   πάς  ι8 
Ίουδά  και  οι  κατοικούντες  Ιερουσαλήμ  έπεσαν  έναντι  Κνρίον  προσ- 
κννησαι  Κνρίω.     19 και  άνέστησαν  οι  Αενεϊται  άπο  τών  νιών  Καάθ  19 
και  από  τών  νιών  Κόρε  αίνειν  Κνρίω  θεώ  Ισραήλ  εν  φωνή  μεγάλη 

εις  ν-^ος.     20 και  ώρθρισαν  πρωί  και  εξηλθον  εις  την  ερημον  θεκώε'  2ο 
και  εν   τώ  εξελθεϊν   εστη   Ίωσαφάτ  και    εβόησεν   Ακούσατε  μον, 
Ίουδά  και  οι   κατοικονντες  εν  Ιερουσαλήμ·  ενπιστεύσατε  εν  Κνρίω 
θεώ  νμών,  και  ενπιστενθησεσθε·  ενπιστεύσατε  εν  προφήτη  αντού, 
και  εύοδωθησεσθε.    21  και  εβονλεύσατο  μετά  τον  λαού,  και  εστησεν  2ΐ 
ψαλτωδονς  και  αϊνούντας  εξομολογεϊσθαι  και  αίνειν  τά  αγια  εν  τώ 

εξελθειν  έμπροσθεν  της  δννάμεως·  και  ελεγεν 
Εξομολογείστε  τώ  κνρίω, 

οτι  εις  τον  αϊώνα  το  έλεος  αντού. 

Α  10  εξωλοθρενσαν  Β?  11  ημάς  ι°]  υμας  Α  |  απο]  εκ  Α  12  ισχνςημιν  Α 
13  Ιούδας  Α  |  εναντιο\  Α  14  Οζιηλ  Α  |  των  νιων  ι°]  +  Βαναιον  των\  νιων  Α  \ 
Ελαλεηλ]  Ελετ/λ  Α  |  Ματθανιον  Α  |  ΛευιτουΑ  15  ΙουδαϊΑ*νίά  16  οηι 
ποταμού  Α  17  ιδού]  Ιούδα  Α  |  μη  πτοηθητε  μηδε  φοβηθητε]  μη  φοβει- 
σθαι'  μηδε  πτοηθη\τε  Α  |  αυτόν]  ανριον  Β3ΐ)Α  |  οηι  αυτού  Α  18  αυτού] 
εαυτού  Α  |  Ιερουσαλήμ]  ρΓ  εν  Α  \  ετεσον  Α  \  εναντίον  Α  19  Λευιται  Α  |  θεω] 
ρΓ  τω  Α  20  πρωι]  ρι-  το  Α  |  εβοησεν]  +  και  ειπεν  Α  |  εμπιστ.  ΙβΓ  Β3?  13 Α  | 
οηι  εν  3°  Α         21  οπί  και  αινειν.,.εξομολογεισθε  Α  \  ελεγεν  Β*]  ελεγον  Β3?5 
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χχ  35 

22  22κα\    εν    τώ   αρξασθαι    της    αινεσεως    αντον    της    ε'ξομοΧογησεως  Β 
εδωκεν   Κύριος   ποΧεμειν   τονς  νίονς  Άμμων   ίπ\  Μωάβ   και  ορος 

23  Σηειρ  τους  ε'ξεΧθόντας  επι  Ίονδά,  και  ετροπώθησαν.  23  και  άπε- 
στησαν  οι  νιοι  Άμμων  κα\  Μωάβ  επ\  τονς  κατοικονντας  ορος  Σηεϊρ 
εξοΧεθρεΰσαι  κα\  εκτρίψαι·   και   ως  σννετεΧεσαν  τονς  κατοικονντας 

24  Σηε'ιρ,  άνεστησαν  εις  ά\\η\ονς  τον  έξοΧοθρενθήναι.  24 και  Ιούδας 
ήΧθεν  επ\  την  σκοπιάν  της  ερημον,  και  επεβΧε^τεν  και  εΐΰεν 

το    πΧηθος'    και    ιδού    πάντες    νεκροί    πεπτωκότες    επ\    της  γης, 
25  ουκ  ήν  σωζόμενος.  25  και  ηΧθεν  Ίωσαφάτ  και  6  Χα6ς  αυτόν  σκν- 

Χενσαι  τα.  σκνΧα  αντών,  και  ενρον  κτήνη  πολλά  και  άποσκενήν 
και  σκνΧα  και  σκεύη  επιθνμητά,  και  εσκνΧενσεν  εν  αντοϊς·  και 
εγενοντο   ήμεραι  τρεις    σκνΧενόντων   αντών   τα.  σκνΧα,   οτι  πολλά 

26  ήν.  26  και  εγενετο  τη  ήμερα  τη  τετάρτη  επισννήχθησαν  εις  τον 
ανΧώνα  της  ενΧογίας,  εκεΊ  γαρ  ηνΧόγησαν  τον  κνριον  διά  τοντο 
εκάΧεσαν  το  όνομα  τον  τόπον  εκείνον  Κοιλάί  ενΧογίας  εως  της  ημε- 

27  ρας  ταύτης.  27  και  επεστρεψεν  πάς  άνήρ  Ιούδα  €ΐ$·  ΊερονσαΧημ  και 
Ίωσαφάτ  ηγούμενος  αυτών  εν  ευφροσύνη  μεγάΧη,  οτι  εϋφραινεν  αύ- 

28  τους  Κύριος  από  των  έχθρων  αυτών.  28 και  είσήΧθον  εν  ΊερονσαΧημ 
εν   νάβΧαις   και  εν   κιννραις   και  εν   σάΧπιγζιν   είς  οίκον  Κνριον. 

29  29 και  εγενετο  εκστασις  Κνριον  επ\  πάσας  τάς  βασΐΧε'ιας  της  γης  εν 
τώ  άκονσαι  αντονς  οτι  εποΧεμησεν  Κνριος  προς  τονς  νπεναντίονς 

3ο  ΊσραηΧ.  30  και  ειρηνενσεν  ή  βασΐΧε'ια  Ίωσαφάτ,  και  κατεπανσεν 
3ΐ  αντω  ό  θεός  αντον  κνκΧόθεν.  31  Και  εβάσιΧενσεν  Ίωσαφάτ  επ\ 

τον  Ίουδά,  ετών  τριάκοντα  πέντε  εν  τω  βασιΧενσαι  αντόν,  και  βΐκοσι 
πέντε  ετη  εβάσιΧενσεν  εν  ΊερονσαΧημ,  και  όνομα  τη  μητρϊ  αντον 

32  Άζονβά  θνγάτηρ  ΣαΧεί.  32  και  επορεύθη  εν  ταϊς  όδοι$·  τον  πατρός 
αντον  Άσά,  και  ούκ  έξεκΧινεν  τον  ποιήσαι  τό  ενθες  ενώπιον  Κνριον. 

33  33 αλλά  τά  νψηΧά  ετι  νπήρχεν,  και  ετι  ό  Χαός  ού  κατεύθννεν  την  καρ- 
34  δίαι/  προς  Κύριον  θεόν  τών  πάτερων  αντον.  34 και  οι  Χοιποι  λόγοι 

Ίωσαφάτ  οι  πρώτοι  και  οι  έσχατοι  ιδού  γεγραμμενοι  εν  Χόγοις  *Ιησον 
35  τον  Άνανεί,  ος  κατέγραψ-εν  βιβΧΊον  βασιΧεως  ΊσραηΧ.  35 Και 

22  εναρξασθαι  Α         22 — 23  τονς  εξεΧΘ  οντάς... ορος  Σηειρ  ίη  ηΐ££  ίηί  εΙ  Α 
5αρ  Αα       22  ϊονδαν  ΑΆ      23  εξολοθρενσαι  Β?  |  εξολεθρευθηναι  Α  25εσκν- 
Χευσαν  Α  |  εν  αυτού]  εαντοις  Α  |  εγενοντο]  εγενετο  Α  26  οιή  εγενετο  Α 
27  μεγαΧη]  8βΓ|  γο,η  ι  1ί(.  ΓοΓίβ  ϊ  ίη  Α  |  εϋφραινεν  Βα,)  (ευφρενεν  Β*)]  ηνφραινεν 
Α  28  εισηλθον  Β* Α]  εισηλθεν  ΒΛΪ>  \  εν  ι°]  £15  Α  |  οηΐ  εν  3°  Α|  29  πεπο- 
Χε\μησεν  Α  31  Ιουδαν  Α  |  οιή  πέντε  ι°  Α  32  οηι  εν  Α  |  οηι  και  2°  Α 
33  αυτοί»]  εαυτών  Α  34  Ιησού]  Ι^ου  Α  |  Ανανι  Α  |  βιβΧιου]  βιβλιον 
Β^Α 
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Β  μετά  ταΰτα  έκοινώνησεν  Ίωσαφάτ  προς  Όχοζείαν  βασιλέα  Ισραήλ, 

κα\  ούτος  ήνόμησεν  36εν  τω  ποιήσαι  και  πορευθήναι  προς  αυτόν  τον  36 
ποιήσαι  πλοία  του  πορευθήναι  εις  θαρσείς·  και  εποίησαν  πλοία  εν 
Τασιών  Τάβ€ρ.  37  και  επροφήτευσεν  Έλειαδά  ό  του  Ώδβια  άπο  37 
Μαρείσης  ίπι  Ίωσαφάτ  λέγων  Ώς  έφιλίασας  τω  Όχοζεία,  εθραυσεν 
Κύριος  το  έργον  σου,  και  συνετρίβη  τα  πλοϊά  σου.  και  ουκ  εδυνάσθη 
του  πορευθήναι  εϊς  θαρσείς. 

ΙΚαί  εκοιμήθη  Ίωσαφάτ  μετά  των  πάτερων  αυτού,  και  ετάφη  εν  ι  XXI 
πάλει  Ααυείδ·  και  εβασιλευσεν  Ίωράμ  υιός  αυτού  άντ   αυτού.    2 και  2 
αυτώ  αδελφοί  νιο\  Ίωσαφάτ  εξ,  και  Ίτ)λ  και  Ζαχαρίας  και  Μ.εισαήλ 
και  Σαφατείας-  πάντες  ούτοι  νιο\  Ίωσαφάτ  βασιλέως   Ιούδα.    3  και  3 
εδωκεν  αύτοίς  6  πατήρ  αυτών  δόματα  πολλά,  άργύριον  και  χρυσίον 
και  οπλα  μετά  πόλεων  τετειχισμένων  εν  Ιούδα-  και  τήν  βασιλείαν 
εδωκεν  τω  Ίωράμ,  οτι  οντος  πρωτότοκος.    4 και  ανέστη  Ίωράμ  επ\  4 
την  βασιλείαν  αυτού  και   εκραταιώθη,  και  άπέκτεινεν  πάντας  τους 
αδελφούς  αυτού  εν  ρομφαία  και  άπο  των  αρχόντων  Ισραήλ.    5 οντος  5 
αυτού  τριάκοντα   και  δύο  ετών,  κατέστη  Ίωράμ  επ\  τήν  βασιλείαν 

αυτού,  και  οκτώ  ετη  εβασιλευσεν  εν  Ιερουσαλήμ.    6  και  επορεύθη  6 
εν  όδω  βασιλέως  Ισραήλ,  ώς  εποίησεν  οίκος  Άχαάβ,  οτι  θυγάτηρ 

*  Αχαάβ  ή  ν  αυτού  γυνή,  και  εποίησεν  το  πονηρον  εναντίον  Κυρίου. 
7  και  ουκ   εβούλετο  Κύριος  έξολεθρεύσαι  τον  οίκον  Ααυείδ,  διά  τήν  η 
διαθήκην   ήν   διεθετο  τω   Ααυείδ,  και  ώς  είπεν  αυτώ   δούναι  αύτω 

λύχνον  και  τοίς  υιοΐς  αυτού  πάσας  τάς  ήμερας.    8έν  ταΐς  ήμεραις  8 
εκείναις  άπεστη  Έδώμ.  άπο  τού  Ιούδα,  και  έβασίλευσαν  εφ'  αυτούς 
βασιλέα.    9 και  ωχετο  Ίωράμ  μετά  τών  αρχόντων,  και  πάσα  ή  ίππος  9 
μετ    αύτού'   και  εγενετο   και  ήγερθη   νυκτός,   και  επάταξεν  Έδώμ 
τον  κυκλούντα  αυτόν  και  τους  άρχοντας  τών  αρμάτων,  και  εφυγεν 

6  λαός  είς  τά  σκηνώματα  αυτών.     10 και  άπεστη    άπο  Ίουδα   Έδώμ  ίο 
εως  της  ήμερας  ταύτης·  τότε  άπεστη  Αομνά  εν  τω  καιρώ  έκείνω  άπο 
χειρός  αυτού,   οτι   ενκατελιπεν   Κυριον   θεον  τών   πατέρων  αυτού. 

Α       35  Ιωσαφάτ]  +  βασιλεύς  Ιουδα  Α  |  Οχοζειαν]  ΟξΊαν  Α  \  ηνομησαι  Α     36  οιη 
προς  αυτόν... πορευθήναι  (·2°)  Α  |  εν  Τασιών]  εργασιών  Α  37  Ελβιαδα] 
Ελιεζερ  Α  \  Ώδια  Α  \  Μαρισης  Α  \  Οχοζια  Α  |  ηδυνασθη  Α  XXI  1  αυτού 
ι°]  εαυτού  Α  \  εταφη]  +  παρα  τοις  πατρασιν  εαυτού  Α  2  και  2°]  ρν  Αβαρίας 
Α  |  Ιηλ]  Ιειηλ  Α  |  Ζαχαρίας]  +  και  Αβαρίας  Α  \  Μισαηλ  Β5Α  |  Σαφατιας  Β^Α 
3  πρωτοτ.]  ρΓ  ο  Α  5  οντος  αυτού]  ων  αυτός  Α  \  αντου  2°]  εαυτού  Α 
6  βασιλέως]  βασιλέων  Β^Α  \  γνν-η]  ρΓ  η  Α  7  εξωλοθρευσαν  Β!  8  εβα- 

σίλευσαν] εβασιλευσεν  (α  δΐιρ  Γ3.5  Α1)  Α  |  αυτούς]  εαυτούς  Α  10  απο 
Ιουδα  Κδωμ]  Εδωμ'  απο\  χειρός  Ιουδα  Α  \  Αομνα]  Αοβνα  Α  \  εγκατελιπεν  Β1* 
εγκατελειπεν  Α  \  Κυριον]  ρΓ  τον  Α  \  αντου  2°]  εαυτού  Α 
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ιι  11  και  -γάρ  αυτός  ΐναίη&ερ  υψηλά  έν  πόλεσιν  Ιούδα,  και  έξεπόρ-  Ε 
νενσαν  τούς   κατοικούντας   έν   Ιερουσαλήμ,    και   άπεπλάνησεν  τον 

ΐ2  Ίουθά.  12 και  ηλθεν  αιτώ  έν  γραφή  παρά  Ήλβιον  τον  προφήτου 

Αβγών  Τάδε  λεγβι  Κνριοί  ̂ 60?  πατρός  σου  Ααυείδ  *Α&&  ων  οίκ  έπο- 
ρεύθης  εν  όδώ  Ίωσαφάτ  του  πατρός  σου  και  έν  όδοίς  Άσά  βασιλέως 

ΐ3  Ιούδα,  13  και  έπορεύθης  εν  όδο'ις  βασιλέως  Ισραήλ,  κα\  έζεπόρνευσας 
τον  Ίούδαν  και  τονί  κατοικοΐνταί  εν  Ιερουσαλήμ  ως  εξεπόρνευσεν 
οίκος  Άχαάβ,  και  τους  αδελφούς  σου  υιούς  πατρός  σον  τοϋς  άγα- 

ΐ4  θούς  υπέρ  σε  άπέκτεινας·  Ι4ιδοΰ  Κύριος  πατάξει  σε  πληγήν  μεγάλην 
εν  τω  λαώ  σου  και  εν  τοίς  υιοις  σου  και  εν  γυναιξίν  σου  και  εν 

ΐ5  πάση  τη  αποσκευή  σου·  15  και  σν  εν  μαλακία  πονηρά,  εν  νόσω 
κοιλίας,  εως  ου  εζέλθη  ή  κοιλία  σον  μετά  της  μαλακίας  εξ  ήμερων 

ι6  €ΐ$·  ημέρας.     ι5  και  επήγειρεν   Κύριος   επι  ,1ωράμ  τους  αλλοφύλους 
17  και  τους  *Αρα3ας  και  τους  όμορους  των  Αιθιόπων  τ"  και  άνέ3ησαν 

έπι  Ίουδαν  και  κατεδυνάστευον,  και  άπέστρεψαν  πάσαν  την  άπο- 
σκενήν  ην  εύρον  εν  οίκω  του  βασιλέως  και  τους  υιούς  αυτού  και 

τάς  θυγατέρας  αυτού,  και  ου  κατελείφθη  αιτώ  υιός  αλλ'  ή  Όχοζείας 
ι8  6  μικρότατος  των  νιων  αυτού.     13 και  μετά  ταύτα  πάντα  επάταξεν 
19  αυτόν  Κύριος  είς  τήν  κοιλίαν  μαλακίαν  ή  ουκ  εστίν  Ιατρεία.  15  και 

έγένετο  εξ  ήμερων  είς  ήμέρας·  και  ως  ήλθεν  καιρός  των  ήμερών 
ημέρας  δύο,  έξηλθεν  ή  κοιλία  αυτού  μετά  της  νόσου,  και  άπέθανεν 
εν  μαλακία  πονηρά·  και  ουκ  εποίησεν  ό  λαός  αυτού  εκφοράν  καθώς 

2ο  εκφοράν  πατέρων  αυτού,  ̂ ην  τριάκοντα  και  δύο  ετών  οτε  έβασί- 
λευσεν,  και  οκτώ  ετη  έβασίλευσεν  εν  "Ιερουσαλήμ-  και  έπορεύθη 
ουκ  έν  επαίνω,  και  ετάφη  εν  πόλει  Ααυείδ,  και  ουκ  εν  τάφοις  τών 
βασιλέων. 

ΚΧΙΙ    ι        χΚαι  έβασίλευσαν  οι  κατοικούντες  έν  Ιερουσαλήμ  τον  Όχοζείαν 
τον  υ'ιόν  αυτού  τον  μικρόν  άντ   αϊτού,  ότι  πάντας  τούς  πρεσβντέ- 
ρονς  άπέκτεινεν   τό  ληστήριον  τό  επελθόν  έπ    αυτούς,   Αραβα  οι 

\\\ειμαζονεϊς·  κα\  έβασίλευσεν  Όχοζείας  υιός  'ίωράμ  βασιλέως  Ιούδα. 
2  2  ών   είκοσι  ετών    Οχοζείας  έ3ασίλευσεν,  και   ένιαυτόν   ενα  έβασί- 

11  οπι  εν  7°  Α  |  Ιούδα  ι°]  Ιοι-δά;  Α  12  Ηλιοι/  ΒυΑ  |  θεοί]  ρτ  ο  Α  Α 
πατρός  σον  Αανειδ]  Λαδ  του  πρς  σου  Α  |  οπι  ανθ  ων. ..πατρός  σου  (2°)  Α 
13  βασιλέως]  βασιλεώ  Α  |  οπι  εν  2°  Α  |  οίκος]  ρτ  ο  Α  |  πατρός]  ρτ  του  Α 
15  ημέρας]  α  5ΐιρ  γο5  Α1  17  Οχο^ια*  Β5Α  18  ΟΠΙ  πάντα  Α  | 
μαλάκια  Α  \  η]  ρτ  εν  Α  \  ιατρια  Α  19  καιροί]  ρτ  ο  Α  20  ην] 
η  Α*  (ν  δυροΓδΟΓ  Α1)  |  οπι  έβασίλευσεν  και  οκτω  ετη  Α  \  εν  ουκ  επαινώ  Α 
XXII  1  Αραβες]  ρτ  οι  Α  |  Αλιμα&νεις  Β*>Α  |  Οχο£α$  Β^Α  (ίΐα  ΐάεηΐκίεπι)  | 
βασιλέως]  βασιλεύς  Α  2  έβασίλευσεν   Όχοζιας  Α  \  ενα  ενιαντον  Α 
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Β  λευσεν  εν  Ιερουσαλήμ,  και  όνομα  ττ)  μητρϊ  αύτού  Τοθολία  θυγάτηρ 
Άμβρεί.    3  και  ούτος  επορεύθη  εν  όδω  οϊκον  Άχαάβ,  οτι  μήτηρ  αύτοϋ  3 
ήν  σύμβουλος  του  άμαρτάνειν.    4  και  έποίησεν  το  πονηρόν  εναντίον  4 
Κυρίου  ως  οίκος  Άχαάβ,  ότι  αυτοί  ήσαν  αύτώ  μετά  το  άποθανείν 
τον  πατέρα  αυτού  σύμβουλοι  του  έξολεθρεύσαι  αυτόν,  5 και  εν  ταΐς  5 
βουλαίς  αυτών  επορεύθη.     και  επορεύθη  μετά  Ίωράμ  υιού  Άχαάβ 

εις  πόλεμον  ε-πι  Άζαήλ  βασιλέα  Συρίας  εις  'Ραμά  Γαλαάδ*  και  επά- 
ταξαν  οι  τοξόται  τον  Ίωράμ.    6 και  έπέστρεψεν  Ίωράμ  του  ίατρευ-  6 
θήναι  εις  Ισραήλ  από  των  πληγών   ων  έπάταξαν  αύτόν  οι  Συροι 

εν  'Ραμά  εν  τώ  πολεμείν  αύτον  προς  Άζαήλ  βασιλέα  Συρίας·  και 
Όχοζείας  υιός  Ίωράμ  βασιλεύς  Ιούδα  κατέβη   θεάσθαι  τον  Ίωράμ 
υιον  Άχαάβ  εις  Ισραήλ,  οτι  ήρρώστει,    7  και  παρά  τού  θεού  εγένετο  η 
καταστροφή   Όχοζεία    έλθείν    προς    Ιωράμ·    και   εν    τω  έζελθείν 
έξήλθεν  μετ  αύτού  Ίωράμ  προς  υιον  Ναμεσσεϊ  χριστόν  Κυρίου  τον 

οίκον  Άχαάβ.    8 και  έγένετο  ως  έξεδίκησεν  Ίου  τον  οίκον  Άχαάβ,  8 
και  εύρον  τούς  Ίουδα  άρχοντας  και  τούς  αδελφούς  '  Οχοζεία  λειτουρ- 
γούντας  τω  Οχοζεία  και  απέκτεινεν  αυτούς.    9 και  είπεν  τού  ζητήσαι  9 
τον  Όχοζείαν  και  κατέλαβον  αύτον  ίατρευόμενον  εν  Σαμάρεια  και 
ήγαγον  αύτον  προς  Ιου,  και  απέκτεινεν  αύτόν.     και  έθαψαν  αύτόν, 
οτι  είπαν  Υιός   Ιωσαφάτ  εστίν,  ος  έζήτησεν  τον  κύριον  εν  ολτ]  ττ} 

καρδία  αύτού·  και  ούκ  ήν  εν  ο'ίκω  Όχοζεία  κατισχύσαι  δύναμιν  περί 
της  βασιλείας. 

10Καί  Τοθολία  ή  μήτηρ  Οχοζεία  είδεν  οτι  τέθνηκεν  αύτής  ό  ίο 
υιός,  και  ήγέρθη  και  άπώλεσεν  πάν  το  σπέρμα  της  βασιλείας  εν 

ο'ίκω  Ιούδα.  11  και  ελαβεν  Ίωσαβεε  τον  Ίωάς  υίόν  ' Οχοζεία,  και  ιι 
εκλεψεν  αύτόν  εκ  μέσου  υιών  τού  βασιλέως  τών  θανατουμένων,  και 
εδωκεν  αύτόν  και  τήν  τροφόν  αύτού  εϊς  ταμείον  κλινών  και 
εκρυψεν  αύτόν  Ίωσαβεε  θυγάτηρ  τού  βασιλέως  Ίωράμ,  άδελφή 
Όχοζείου  και  γυνή  Ίωδάε·  και  εκρυψεν  αύτόν  από  προσώπου 
Γοθολίας,    και    ούκ    απέκτεινεν    αύτόν.     12 και   ήν   μετ     αύτού    εν  \ζ 

Α       2  Αμβρει]  Ζαμβρι  Α  4  οίκος]  ρΓ  ο  Α  |  εξολοθρευσαι  Β ?         5  λχααμ 
Α  |  Ρα/λα]  Ϋεμμωθ  Α  6  Ισραήλ]  Ιζραελ  Α  (βίδ)  |  επαταξεν  Α  |  θεασα- 
σθαι  Α  7  υιον]  ρΓ  Ιηου  Α  |  Ναμεσσι  Α  [  οαι  τον  οίκον  Αχααβ  Α 
8  Ιηου  Α  \  ενρβν  Α  \  άρχοντας  Ιούδα  Α  |  οπι  λειτουργ.  τω   Οχοζεία  Α 
9  Σαμάρια  Α  |  Ιηου  Α  |  εζήτησεν]  εκζητησει  Α  \  τη  κάρδια]  οηι  τη  Α 
10  βασιλείας]  +  αυτού  Α  11  Ιωσαβεθ  Α  (βίδ)  +  (ΐ°)  θυγατηρ\  τον  βασι- 

λέως Α  |  νιων]  ρΓ  των  Α  \  ταμειον]  το  ταμιειον  Α  \  Ιωραμ  Βα5Α]  Ιωας  Β*  | 
και  γννη  Ιωδαε]  και  Ιωδαε  (δαε  δΐιρ  ΓΟ,δ)  Β*  γννη  Ιωδαε  γ.  Ιωιαδα  Α  | 
Ιωδαε]  +  αδελφοί-  Β*  (ογώ  αδ.  Β15  νίά Α)  +  του  ιερέως  Β^^Ά  |  Γοί?ολιαί]  ρΓ 
τον  βασιλέως  Ιωας  Β*  (οπι  Β^'^Α)  12  αυτού]  αυτής  Α 
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ο'ίκω  τον  θεου   κατακεκρνμμενος   εξ  ετη,  και  Τοθολία  εβασιλενσεν  Β 
XXIII   ι  επ\  της  γης.  1Και  εν  τω  ετει  τω  όγδόω  εκραταίωσεν  Ίωδαε 

και  ελαβεν  τους  εκατοντάρχονς,  τον  Άζαρίαν  ν'ών  Ίωράμ  και  τον 
'ΐσμαήλ  ν'ών  Ίωανάν  και  τον  Άζαρίαν  νιον  Ωβηδ  και  τον  Μασσαίαν 
νίόν  Άζειά  και  τον  ,Ελεισαφάν  ν'ών  Ζαχαριά,  μετ   αυτόν  εις  οίκον. 

2  2 και  ε  κύκλωσαν  τον  Ίούδαν,  και  σννηγαγεν  τονς  Αενείτας  εκ  πασών 
τών  πόλεων  Ιούδα  και  άρχοντες  πατριών  τον  Ισραήλ,  και  ήλθον 

3  ίίί  Ίερονσαλήμ.  3 και  διέθεντο  πάσα  εκκλησία  Ιούδα  διαθήκην  έν 
ο'ίκω  τον  θεον  μετά  τον  βασιλέως·  και  εδειξεν  αντοϊς  τον  νιον  τον 
βασιλέως  και  είπεν  αντοίς  Ιδού  ό  νιος  τον  βασιλέως  βασιλενσάτω, 

4  καθώς  ελάλησεν  Κύριος,  επ\  τον  οίκον  Αανείδ.  Αννν  6  λόγος  οντάς 
6ν  ποιήσετε·  το  τρίτον  εξ  νμών  είσπορενεσθωσαν  το  σάββατον ,  τών 

5  ιερέων  και  τών  Αενειτών,  και  εις  τάς  πύλας  τών  εισόδων,  5 και  τρίτον 

εν  ο'ίκω  τον  βασιλέως,  και  τ6  τρίτον  εν  τή  πύλτ\  τΐ]  μεστ},  και  πάς 
6  ό  λαός  εν  ανλαίς  ο'ίκον  Κνρίον.  6  και  μη  είσελθετω  εις  οίκον  Κνρίου 
εάν  μη  οι  ιερείς  και  οι  Αευεϊται  και  οι  λειτονργονντες  τών  Αενειτών 
αυτοί  είσελεύσονται,  οτι  άγιοι  είσιν  και  πάς  ό  λαόί  φυλασσετω  φυ~ 

η  λακάς  Κυρίω.  7  και  κνκλώσονσιν  τόν  βασιλέα  οι  Αενεϊται  κύκλω 
ανδρός  σκεύος  σκεύος  εν  χειρϊ  αντον,  και  6  είσπορενόμενος  εϊς  τον 

οίκον  άποθανεϊται·  και  έσονται  μετά  τον  βασιλέως  είσπορενομενον 
8  και  εκπορενομενον.  8 και  εποίησαν  οι  Αενεϊται  και  πάς  Ίοΰδα  κατά 
πάντα  οσα  ενετείλατο  Ιωδάε  ό  ιερεύς·  και  ελαβον  έκαστος  τονς 

άνδρας  αντον  άπ'  αρχής  τον  σαββάτον  εως  εξόδον  τον  σαββάτον,  οτι 
9  ον  κατελνσεν  Ίωδάβ  τάί  εφημερίας.  9 και  εδωκεν  τάς  μαχαίρας  και 

τονς  θνρεονς  και  τά  οπλα  α  ην  τον  βασιλέως  Αανε\δ  ε'ν  ο'ίκω  τον 
ίο  θεον.     10 και  εστησεν  πάντα  τόν  λαόν,  εκαστον  εν  τοΐς  οπλοις  αντον, 

από  της  ώμίας  τον  οίκου  της  δεξιάς  εως  της  ώμίας  της  άριστεράς 

ιι  τον  θνσιαστηρίον   και  τον   ο'ίκον   επ\  τόν  βασιλέα   κύκλω.     11  και 
εξήγαγεν  τόν  νιον  τον  βασιλέως,   και  εδωκεν  βπ-'  αντον  τό  βασι- 

λέων και  τά  μαρτύρια·  και  εβασιλενσαν  και  έχρισαν  αυτόν  Ίωδάβ 
ΐ2  και  οί  υιοί  αύτου,  και  είπαν  Ζήτω  ό  βασιλεύς.     12 και  ή'κουσεν  Υοθολία 

XXIII  1  ογδοω]  εβδομω  Α  |  εκατονταρχας  Α  |  Ιωβηδ  Α  |  Μασιαί'  Α  |  Α 
Αΐ'εια]  Αδβια  Β***  Αδαια  Α  |  Έιλεισαφαν]  Ελισαφατ  Α  |  νιον  5°  βί«  50Γ  Β  |  Ζά- 

χαρων Α  |  μετ]  μεθ  Α  |  οικον]  +  κν  Α        2  σννηγαγον  Α  |  Αενιτ.  Α  (ίία  ιι1>ϊ- 
ηηβ)  |  άρχονται  Α  \  πάτριων}  ρϊ  των  Α  3  διαθήκην . . .τον  νιον  ίη  πι§  ίη£ 
61  δΐΐρ  ταϋ  Αα  (οιτι  τον  βασιλέως... τον  νιον  Α*)  5  και  το  τρίτον  (βίο)  εν 
οικω\  τον  βασιλέως  Α3?<π,ε)  6  οι  ιερείς]  ο  ιερενς  Α  |  φνλασσετω]  φνλασ- 
σεσθω  Α  \  Κνριω]  κϋ  Α  7  οι  Λ.  τον  βασιλέα  Α  {  οηι  σκενος  2°  Λ 
8  αντον]  εαντον  Α  10  αντον]  εαντον  Α 
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χχιπ  ΐ3 ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  Β 

Β  την  φωνήν  του  λαού  τρεχόντων  και  έ  ̂ομόλογου  μένων  και  αίνούντων 
τον  βασιλέα,   και  είσηλθεν   προς   τον  βασιλέα   εις   οίκον  Κυρίου. 
13  και  είδεν,  και  ιδού  ό  βασιλεύς  έπι  της  στάσεως  αύτοϋ,  και  έπ\  13 
της  εισόδου  οι  Άρχοντες  και  αι  σάλπιγγες,  Άρχοντες  περι  τον  βασι- 

λέα, και  πάς  ό  λαός  ηυφράνθη  και  έσάλπισαν  ταϊς  σάλπιγξιν,  και 
οι  άγοντες  εν  τοις  οργάνοις,  ωδοι  και  ΰμνουντες  αίνον  και  διέρρηξεν 

Γοθολία  την  στολτ/ν   αύτης,  και  έβόησεν  ̂ Επιτιθέμενοι  έπιτίθεσθε. 
14  και  έξήλθεν  Ίωδαε  ό  ιερεύς·  και  ένετείλατο  Ίωδαβ  ό  ιερεύς  τοϊς  14 
έκατοντάρχοις  και  τοις  άρχηγοίς  της  δυνάμεως  και  είπεν  αυτοϊς  Έκ/3ά- 
λβτβ  αυτήν  έκτος  του  οϊκου,  και  εϊσέλθατε  οπίσω  αυτής,  και  απο- 

θανέτω μαχαίρα·  οτι  είπεν  6  ιερεύς  Μη  αποθανέτω  εν  οϊκω  Κυρίου. 
15 και  έδωκαν  αυτί}  Άνεσιν,  και  διήλθεν  δια  της  πύλης  των  ιππέων  ι$ 
του  ο'ικου  τον  βασιλέως,  και  έθανάτωσαν   αύτην   εκεί.  16  Και  1 6 
διέθετα  Ίωδά>  διαθήκην   ανά  μέσον   αντον   και  τον  λαον    και  τον 

βασιλέως,  είναι  λαον  τω  κνρίω.     17 και  είσηλθεν  πάς  ό  λαός  της  γης  \η 
εις  οίκον  Βάαλ,  και  κατέσπασαν  αντον  και  τα  θνσιαστηρια  και  τα 
είδωλα  αντον  και  ελέπτνναν,  και  τον  Ματθάν  Ιερέα  της  Βάαλ  έθανά- 

τωσαν εναντίον  των  θνσιαστηρίων  αντον.     18  και  ένεχείρησεν  Ίωδάε  ι8 

ό  ιερεύς  τα  εργα  ο'ικου  Κυρίου  δια  χειρός  ιερέων  και  Αενειτών,  και 
άνέστησεν   τάς   εφημερίας   των   Ιερέων   και   των   Αευειτων,   ας  διέ- 
στειλεν  Ααυεϊδ  έπ\  τον  οίκον  Κυρίου  και  άνενέγκαι  ολοκαυτώματα 
Κνρίω,   καθώς  γέγραπται  εν   νόμω  Μωνσή,  εν   εύφροσύνη   και  εν 

ωδαίς  δια  χειρός  Αανείδ.     19 και  έστησαν  οι  πνλωροί  έπι  τάς  πνλας  19 
οϊκου   Κυρίου,   και   ουκ   είσελεύσεται   ακάθαρτος  εις   πάν  πράγμα. 

20 και  ελαβεν  τούς  πατριάρχας  και  τούς  δυνατούς  και  τούς  Άρχοντας  ίο 
του  λαον  και  πάντα  τον  λαον  της  γης,  και  έπεβίβασαν  τον  βασιλέα 
εις  οίκον  Κνρίον,  και  είσηλθεν  δια  της  πύλης  της  εσωτέρας  εις  τον 
οίκον  βασιλέως,  και  έκάθισαν  τον  βασιλέα  έπι  τον  θρόνον  της  βασι- 

λείας.   21  και  ηυφράνθη  πάς  ό  λαός  της  γης,  και  η  πόλις  ησύχασεν  ιι 
και  την  Τοθολιά  έθανάτωσαν. 

1*Ών  επτά  ετών  Ίωά?  εν  τω  βασιλεύσαι  αυτόν,   και  τεσσερά-  ι  XXIV 
κοντά  ετη  έβασίλευσεν  έν  ̂ Ιερουσαλήμ,  και  όνομα  ττ}  μητρι  αύτού 

Α  12  τρεχόντων]  ρΓ  των  Α  13  ιδεν  Α  |  ταυ  σαλττ.]  εν  σαλττ.  Α  |  αιδοντες 
Β*  {αδ.  ΒΒΑ)  |  αντη$]  εαντψ  Α  |  εβοησεν]  +  και  ειπεν  Α  |  επιθεμενοι  επιτι- 
θεσθαι  Α  1Ί  εισελθατε]  εξελθατε  Α  17  οπι  και  5°  Α  |  ιερέα]  ρτ  τον  Α 
18  ενεχειρησεν  Β*Α]  ενεχειρεισεν  Β3  ενεχειρισεν  Β5^  |  και  2°...Δαδ  δΐιρ  Γ3.5 
ΑΕ  |  Αευειτων  ΐ°]  των\  Αενιτων  ΑΆ  |  οιη  α$  ΑΆ  \  ανενεγκαι]  ανηνεγκαν  Α  | 
Κνριω]  ρΐ"  τω  Α  |  Μωνσεως  Β13  20  επεβιβασαν]  ανεβιβ.  Α  \  βασιλέως]  ρΓ 
του  Α      21  Τοθολιαν  Α  I  έθανάτωσαν]  +  μάχαιρα  Α       XXIV  1  τεσσαρακ.  Β? 
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2  Ά/3ιά  εκ  Βηρσάβεε.    2  και  έποίησεν  Ίωάς  τό  εύθές  ενώπιον  Κυρίου  Β 
3  πάσας  τάς  ημέρας  Ίωδάε  του   ιερέως.     3  και  ελαβεν   εαντώ  Ίωδάβ 
4  γυναίκας  δύο,  και  εγέννησεν  υιούς  κα\  θυγατέρας.  4  και  έγένετο 
μ€τά  ταύτα,  και  έγένετο  ί'ττι  καρδίαν  Ίωάί  έπισκευάσαι  τον  οίκον 

5  Κυρίου.  5  και  σνι^γαγβι/  τού?  ιερείς  και  τού$·  Λευα'ταί  και  είπεν 
αύτοΐς  Έξέλθατε  ει$·  τά?  πόλεις  Ιούδα  και  συι/αγάγετε  από  παι/τοί 

Ισραήλ  αργύρων  κατισχΰσαι  τον  οίκον  Κυρίου  ένιαυτόν  κατ'  ενι- 
6  αυτόν,  και  σπεύσατε  λάλησαν  και  ούκ  έπίστευσαν  οι  Αευείται.  6 και 
6κάλ£σ€ζ>  ό  βασιλεύς  Ίωάς  τον  Ίωδάε  τον  άρχοντα  και  είπεν  αύτώ 
Διά  τί  ουκ  έπεσκέψω  περ\  των  Αευειτών  του  είσενέγκαι  από  Ιούδα 
και  Ιερουσαλήμ  το    κεκριμένον   υπό    Μωυσή    ανθρώπου  θεοΰ,  οτι 

7  έξεκκλησίασεν  τον  ΙσραήΧ  εις  την  σκηνήν  του  μαρτυρίου;  7  οτι 
ΤοθοΧία  ην  ή  άνομος,  και  οι  υίο\  αυτής  κατεσπασαν  τον  οίκον  τον 

8  θεοΰ,  και  γαρ  τα  άγια  οίκου  Κυρίου  εποίησαν  ταις  ΒααΧείμ.  8 και 
ειπεν  ό  βασιΧεύς  Τενηθήτω  γΧωσσόκομον  και  τεθήτω  εν  πύλη  ο'ίκου 

9  Κυρίου  ε£ω.  9 και  κηρυξάτωσαν  εν  Ιούδα  και  εν  Ιερουσαλήμ  είσε- 
νέγκαι Κυρίω,  καθώς  είπεν  Μωυσ^Γ  παις  του  θεοΰ  επί  τον  Ισραήλ 

•ο  εν  τή  έρήμω.  10  και  έδωκαν  πάντες  άρχοντες  και  πάς  6  Χαός,  και 
είσέφερον   και  ένέβαλλον   εις  το  γΧωσσόκομον   εως  ου  επΧηρώθη. 

ιι  11  και  έγένετο  ως  είσεφερον  το  γΧωσσόκομον  προς  τους  προστάτας 
τοΰ  βασιλέως  διά  χειρός  των  Αευειτών,  και  ως  είδον  οτι  επλεόνασεν 
τό  αργύρων,  και  ήλθεν  ό  γραμματεύς  τοΰ  βασιΧέως  καϊ  ό  προστάτης 
τοΰ  ιερέως  τοΰ  μεγάΧου  και  έξεκένωσεν  τό  γΧωσσόκομον,  και  κατέ- 

στησαν εις  τον  τόπον  αύτοΰ'  ούτως  έποίουν  ήμέραν  εξ  ημέρας,  και 
12  συνήγαγον  αργύρων  ποΧυ.  12  και  εδωκεν  αυτό  ό  βασιΧεύς  και  Ίωδάε 

6  ιερεύς  τοις  ποιοΰσιν  τα  εργα  εις  τήν  έργασίαν  ο'ίκου  Κυρίου·  και 
έμισθοΰντο  Χατόμους  και  τέκτονας  έπισκευάσαι  τον  οίκον  Κυρίου, 
και   χαλκεΐ?    σιδήρου   και   χαΧκοΰ    έπισκευάσαι  τον   οίκον  Κυρίου. 

ΐ3  Ι3και  έποίουν  οι  ποωΰντες  τα  εργα,  και  άνέβη  μήκος  των  έργων 
εν  χερσίν  αυτών,  και  άνέστησαν  τον  οίκον  Κυρίου  έπι  τήν  στάσιν 

(4  αύτοΰ  και  ενίσχυσαν.  Μ  και  ώς  συνετέλεσαν,  ηνεγκαν  προς  τον 
βασιΧέα  και  7τρο?  Ιωδαί  τό  κατάΧοιπον  τοΰ  αργυρίου,  και  εποίησαν 
σκεύη  εις  οίκον  Κυρίου,  σκεύη  Χειτουργικά  ολοκαυτωμάτων  και  θυ- 

3  Ιωδαε]  Ιωα?  ΒαΓηΒΐ>  |  δυο  γυ\ναικα$  Α  |  εγεννησαν  Α  6  Ιωα.5|  ο  Α 
βασιλεύς  Α  |  οτι]  οτε  Α  |  εξεκλησ.  Β  7  οιώ  γαρ  Α  |  του  Β.  Α  9  ασε- 
νεγκειν  Α  |  Κι·οιω]  ρΓ  τω  Α  11  είσεφερον]  εφερον  Α  |  εξεκενωσαν  Β·ιΙΆ  | 
τον  γλωσσ.  (2°)  Α  12  ποιουσι  Α  |  υηΐ  και  χαλκειν..  .οίκον  Κυρίου  (2°)  Α 
14  συνετέλεσαν]  α  κυρ  Γα.ς  Β? 99 
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χχιν  ΐ5 ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  Β 

Β  ίσκας  χρυσάς   και  αργυράς,  και  άνήνεγκαν  όλοκαυτώσεις  εν  οίκω 

Κνρίον  διά  παντός  πάσας  τάς  ημέρας  Ίωδαβ.  15  Και  εγήρασεν  ι  ζ 
Ίωδαβ   πλήρης  ήμερων,  καϊ  ετελεύτησεν  ων  εκατόν  και  τριάκοντα 
ετών  εν  τω  τελευτάν  αυτόν.    16 και  έθαψαν  αυτόν  εν  πάλει  Ααυεϊδ  ι6 
μετά  των  βασιλέων,   οτι   έποίησεν  άγαθωσύνην  μετά  ̂ Ισραήλ  και 
μετά  του  θεον  και  του  ο'ίκου  αυτού.     17  και  εγένετο  μετά  τήν  τελευ-  17 
την  Ίωδαβ  είσήλθον  οι  άρχοντες  Ιούδα  και  προσεκΰνησαν  τον  βασι- 

λέα- τότε  επήκουσεν   αύτοις  6  βασιλεύς.     18  και  ένκατέλιπον  τον  ι8 
Κυριον   θεον  των   πάτερων   αυτών,  και  έδούλευον  ταις  Άστάρταις 
και  τοις  είδώλοις·  και  εγενετο  οργή  επϊ  Ίουδά  και  Ιερουσαλήμ  εν 
τή   ήμερα  ταύτη.     19  και   άπεστειλεν  προς  αυτούς  προφήτας,  επι-  19 
στρέψαι  προς  Κυριον,  και  ούκ  ηκουσαν  και  διεμαρτύραντο  αύτοΐς, 

καϊ  ούχ  ύπήκουσαν.    20 και  πνεύμα  θεού  ενεδυσεν  τον  *Αζαρίαν  τον  2ο 
του  Ίωδαβ  τον  ιερέα,  καϊ  ανέστη  επάνω  τού  λαού  και  ειπεν  Ύάδε 
λέγει  Κύριος  Τί  παραπορευεσθε  τάς  έντολάς  Κυρίου;  και  ούκ  εύοδω- 
θήσεσθε·  οτι  ένκατελίπετε  τον  κυριον,  και  εν  καταλείψει  υμάς.    21  και  2ΐ 
έπέθεντο  αύτώ,  και  ελιθοβόλησαν  αυτόν  δι  εντολής  Ίωάς  τού  βασι- 

λέως εν  αυλή  ο'ίκου  Κυρίου.    22  και  ούκ  εμνήσθη  Ίωά$·  τού  ελέους  22 
ου  έποίησεν  μετ   αυτού  Ίωδαβ  6  πατήρ  αυτού,  και  έθανάτωσεν  τον 

νιόν   αυτού,     και  ώς  άπέθνησκεν,  είπεν  "ΐδοι  Κύριος   και  κρινάτω. 
23 και  έγένετο  μετά  τήν   συντέλειαν  τού  ένιαυτού  άνέβη  έπ'  αυτόν  23 
δύναμις  Συρίας,  καϊ  ήλθεν  έπ\  Ίουδά  καϊ  β'ττϊ  Ιερουσαλήμ·  καϊ  κατέ- 

ειραν  πάντας  τους  άρχοντας  τού  λαού  εν  τω  λαώ,  και  πάντα  τά 

σκύλα  αυτών  απέστειλαν  τω  βασιλεΐ  Ααμασκού.    24 οτι  εν  ολίγοις  24 
άνδράσιν  παρεγένετο  δύναμις  Συρίας,  καϊ  6  θεός  παρέδωκεν  εις  τάς 
χείρας  αυτών  δύναμιν  πολλήν  σφόδρα,  οτι  ενκατελιπον  Κυριον  θεον 

τών  πατέρων  αυτών  και  μετά  Ίωάϊ  έποίησεν  κρίματα.    25  καϊ  αβτά  25 
τό  άπελθεϊν  αυτούς  απ*  αυτού  εν  τώ  ένκαταλιπειν  αυτόν  εν  μαλα- 
κίαις  μεγάλαις,  και  έπέθεντο  αύτώ  οι  τταιδβί  αυτού  εν  αΐμασιν  υιού 

Ίωδαβ  τού  ιερέως,  καϊ  εθανάτωσαν  αύτόν  β'ττϊ  της  κλίνης  αυτού,  και 
άπέθανεν  και  έθαψαν  αύτόν  εν  πόλει  Ααυείδ,  καϊ  ούκ  έθαψαν  αύτόν 

Α       14  ανηνεγκεν  Α  |  ολοκαντωσιν  Α        15  ετελεύτησεν]  +  εν  Α  |  εκατόν]  ρτ 
ετων  Α  _16  εποίησαν  Α  18  εγκατελιπον  Β15  εγκατελειττον  Α  |  τον 
Κυριον  θεον]  κν  τον  θν  Α  \  του  ειδώλου  και  ταυ  Ασταρταις  Α  \  Ιονδαν  Α  \ 
Ιερουσαλήμ]  ρΓ  επι  Β3*3  (δΐΐρβΓδΟί·)  Α  19  διεμαρτυρα\το  Α  \  ονχ  νπηκ.] 
ουκ  ηκουσαν  Α  20  εγκατελιττετε  Β13  εγκατελειπ.  Α  \  εγκαταλείψει  Β^Α 
(-ψι)  22  κρινετω  Α  23  δυνάμεις  Α  \  Ιουδαν  Α  |  κατεφθειρεν  Α  | 
απεστιλεν  Α  24  τταρεγινετο  Α  |  εγκατελιττον  Β5  εγκατελειττον  Α  \  θεον] 
ρΓ  τον  Α  |  αυτών  2°]  εαυτώ|  Α  25  εγκαταλιπειν  Α  \  μαλακιαιί]  αι  δΐιρ 
Γ&5  Α3? 
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26  εν  τω  τάφω  τών  βασιλέων.    26 και  οί  επιθεμενοι  £7τ'  αυτόν  Ζαβέλ  ό  Β 
του  Σαμά  ό  Άμμανείτης  κα\  Ζωζαβέδ  6  του  Σομαιώθ  6  Μωαβείτης 

27  27 και  οί  υιοί  αύτοΰ  πάντες,  και  π  ροσήλθον  αύτω  οι  πέντε,  και  τα 

λοιπά  ιδού  γεγραμμένα  έπ\  την  γραφήν  των  βασιλέων  και  εβασ'ι- 
λευσεν  Άμασίας  υιος  αυτοΰ  άντ  αυτοΰ. 

XXV   ι        1  *Ων  πέντε  και  είκοσι  ετών  εβασιλευσεν  Άμασείας,  και  είκοσι 
εννέα  ετη  εβασιλευσεν   εν  Ιερουσαλήμ,  και  όνομα  τ§  μ^τρι  αυτοΰ 

2  Ίωναά  άπο  Ιερουσαλήμ.    2  και  έποίησεν  το  εύθές  ενώπιον  Κυρίου, 
3  αλλ'  ουκ  εν  καρδία  πλήρει.  3  και  έγένετο  ως  κατέστη  η  βασι- 

λεία εν  χειρ\  αυτοΰ,  και  εθανάτωσεν  τους   παΊδας  αυτοΰ  τους  φο- 
4  νεΰσαντας  τον  βασιλέα  πάτερα  αυτοΰ.  4  και  τους  υιούς  αυτών 
ουκ  άπεκτεινεν,  κατά  την  διαθήκην  τοΰ  νόμου  Κυρίου  καθώς  γέ- 
γραπται,  ώς  ενετειλατο  Κύριος  λέγων  Ουκ  άποθανοΰνται  πατέρες 

υπέρ  τέκνων,    και  υιοί  ουκ   άποθανοΰνται  υπέρ   πάτερων,   άλλ'  ή 
5  έκαστος  ττ\  εαυτοΰ  αμαρτία  άποθανοΰνται.  5  Και  συνηγαγεν 

'' Άμασείας  τον  οίκον  Ιούδα,  και  άνέστησεν  αυτούς  κατ*  οικου$·  πα- 
τριών αυτών  εις  χιλιάρχους  και  έκατοντάρχους  παντϊ  Ιούδα  και 

Ιερουσαλήμ·  και  ηρίθμησεν  αυτούς  άπο  είκοσαετοΰς  και  επάνω,  και 
εύρεν   αυτούς  τριακοσίας  χιλιάδας,  δυνατούς  έξελθεϊν  εις  πόλεμον, 

6  κρατοΰντας  δόρυ  και  θυρεόν.    6 και  εμισθώσατο  άπο  Ισραήλ  εκατόν 
7  χιλιάδας,  δυνατούς  ίσχυι,  εκατόν  ταλάντων  άργυρίου.  7  και  άνθρωπος 
τοΰ  θεοΰ  ήλθεν  προς  αύτον  λέγων  Έασιλεΰ,  ου  πορεύσεται  μετά 
σοΰ  δύναμις  Ισραήλ,  οτι  ουκ  εστίν  Κύριος  μετά  Ισραήλ  πάντων  τών 

8  υιών  Έφράιμ.  8 οτι  εάν  ύπολάβης  κατισχΰσαι  εν  τούτοις,  και  τρο- 
πώσεταί  σε   Κύριος  εναντίον  τών  εχθρών,  οτι  εστίν  παρά  Κυρίου 

9  και  ισχΰσαι  και  τροπώσασθαι.  9  και  είπεν  Άμασίας  τω  άνθρώπω 
τοΰ  θεοΰ  Και  τι  ποιήσω  τά  εκατόν  τάλαντα  ά  έδωκα  τι)  δυνάμει 
Ισραήλ;   και  είπεν  ό  άνθρωπος  τοΰ  θεοΰ  Έστιν  τω  κυρίω  δοΰναί 

ίο  σοι  πλεϊστα  τούτων.  10  και  διεχώρισεν  Άμασείας  ττ/  δυνάμει  τι} 
ελθούστ)  προς  αύτον  άπο  Έφράιμ  άπελθείν  εις  τόν  τόπον  αύτών 
και  εθυμώθησαν  σφόδρα  επ\  Ίούδαν,  και  επέστρεψαν  εϊς  τον  τόπον 

26  Ζαβεθ  Α  |  Σαμα]  Σαμαθ  Α  |  Αμμανιτης  Α  |  Ζω&βεδ]  ρΓΟ  £  2°  αϊ  Α 
ΠΙ  εοερ  Β*  Ιωξαβεδ  Α  |  Σομαιωθ]  Σαμαριθ  Α  |  Μωαβιτης  Α  27  ιδου]  Ιούδα 
Α  |  την  γραφην]  οηι  την  Α  |  Αμασιας  ΒΛ  XXV  1  ων]  ρΓ  και  εβασιλευσεν'\ 
Β  |  Αμασιαϊ  Β'^Α  (ΐίεΐΏ  5»  ιοοΐ  ίετε  ιιΠκμιε)  |  εννέα]  ρν  και  Α  |  Ιωναα]  Ιωαδεν 
Α  3  αυτού  2°]  εαυτού  Α  \  φονεν\σαντα  Α  4  του  νομού]  οτη  του  Α  |  τη]  ροδί 
7}  ταδ  ι  1ΪΙ  Α7  |  άποθανοΰνται  2°]  αποθανειται  Α  5  εκατοντάρχους]  ρτ  βι$ 
Βαί)  |  πα^τι]  ρΓ  εν  Βα1)  (δΐιροτδοι·)  Α  7  πορεύσεται]  παρελενσεται  Α  8  οιη 
σε  Α  |  εναντίον]  έναντι  Α  |  και  ισχυσαι]  κατισχΰσαι  Α  +  εν  τούτοις  Α  \  τροπω- 
σεσθαιΑ        9ΑμασιαϊΒΑ        10  εαυτών  Α  (ίϊίδ)  |  επέστρεψαν]  υπεστρεψεν  Α 

ιοί 



XXV  II ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  Β 

Β  αυτών  €ν  οργή  θυμοΰ.    11  και  Άμασείας  κατίσχυσεν  και  παρέλαβαν  ιι 
τον  λαον  αυτόν,  καϊ  έπορενθη  εις  την  κοιλάδα  των  άλών,  και  έπά- 

ταξεν   εκει  τούς  νιους  Έηε\ρ   δέκα  χιλιάδας.    12  και  δέκα  χιλιάδας  ΐ2 
εζώγρησαν   οι  νιοι  Ιούδα,    καϊ    εφερον   αντονς    εττϊ  το  άκρον  του 
κρημνού,  καϊ   κατεκρήμνιζον   αντονς   από  τον   άκρον  τον  κρημνού, 

και  πάντες  διερρήγννντο.     13  και  νιοϊ  της  δννάμεως  οϋς  άπέστρεψεν  13 
Άμασείας  τον  μη  ενρεθήναι  μετ   αυτού  είς   πόλεμον,  και  επέθεντο 
επ\  τά?  πόλαί  Ιούδα  από  Σαμάρειας  εως  Έαιθωρών,  και  έπάταξεν 

εν  αντοίς  τρεις  χιλιάδας  και  έσκνλενσεν  σκύλα  πολλά.  14  Και  14 
εγενετο  μετά  το  έλθεΊν  Άμασείαν  πατάζαντος  την  Ίδονμαίαν,  και 
ηνεγκεν  προς  αντονς  τούς  θεοίις  υιών  Σηείρ,  και  εστησεν  αυτούς 
αντώ  εϊς  θεούς,  και  εστησεν  εναντίον  αυτών  προσκννεϊν,  και  αυτοί 

αντοΐς  εθνεν.  15  και  εγενετο  οργή  Κυρίου  έπι  Άμασείαν,  και  απέ-  15 
στειλεν  αντώ  προφήτας  και  είπαν  αντω  Τι  έζήτησας  τονς  θεούς  του 

λαοί)  οι  ουκ  εζειλαντο  τον  λαόν  αυτών  εκ  χειρός  σον;  16 και  εγενετο  ιδ 
εν  τω  λαλήσαι  αντω,  και  είπεν  αύτω  Μη  σύμβονλον  του  βασιλέως 
δέδωκά  σε;  πρόσεχε  μη  μαστιγωθης.  και  έσιώπησεν  ό  προφήτης, 
και  εΐπεν  οτι  Τινώσκω  οτι  εβούλετο  έπϊ  σοι  τον  καταφθεϊραί  σε,  οτι 

έποίησας  τούτο  και  ουκ  έπηκονσας  της  σνμβονλίας  μον.  Ι7Καί  17 
έβονλενσατο  Άμασείας.     18  και  άπέστειλεν  Ίωάς  βασιλεύς  Ισραήλ  ι8 
προς  Άμασείαν  βασιλέα  Ιούδα  λέγων  Ό  χοζει  εν  τω  Αιβάνω  άπέ- 

στειλεν προς  την  κέδρον  την  εν  τω  Αιβάνω  λέγων  Αός  την  θνγα- 
τέρα  σον  τω  νιω  μον  εις  γνναϊκα,  καϊ  ιδού  έλεύσεται  τα  θηρία  του 
αγρού  τά  εν  τω  Αιβάνω·  και  ήλθαν  τα  θηρία  και  κατεπάτησαν  τον 
άχονχ.     19είπας  Ιδού  έπάταξας  την  Ίδουμαίαν,  και   έπαίρει  σε  ή  19 
καρδία  ή  βαρεία·  νύν  κάθησο  εν  ο'ίκω  σον,  και  Ινα  τί  σνμβάλλεις 
εν  κακία,  και  πεστ)   σν  και    Ιονδας  μετά  σον;   20 και  ονκ  ηκονσεν  2ο 
Άμασείας,  οτι  παρά  Κυρίου  έγένετο  τού  παραδούναι  αυτόν  εις  χείρας, 

οτι  έξεζήτησεν  τούς  θεούς  τών  Ίδονμαίων.    21  και  άνέβη  Ίωάς  βασι-  ?ι 
λβύί  Ισραήλ,  και  ώφθησαν  άλλήλοις  αύτός  καϊ  Άμασείας  βασιλεύς 

Ιούδα  έν   Βαιθσάμνς  η  εστίν  τον  Ιούδα.     22 και  έτροπώθη  Ιούδας  22 

Λ       11  αυτού]  εαυτοί»  Α       12  κατεκρημνισεν  Α  |  κρον  Β*  (ακρ.  Β3·3)       13  υιοι] 
ρΓ  οι  Α  |  οπι  και  2°  Α  \  Σαμαριας  Α  \  επαταξαν  Α  14  Αμασιαν  Β^Α  \ 
παταξαντα  Α  \  αυτω  ι°]  εαυτω  Α  \  οιτι  εστησεν  2°  Α  |  προσεκυνει  Α  \  αυτός 
αντοις  Β3*3]  αυτοϊ  αυτω  Β*  αυτού  αυτοί  Α  15  Αμασιαν  Β5  Αμ.εσιαί'  Α  | 
ειπον  Α  |  οπι  οι  Α*  (ηαο  δυρβΓδα:  Α3?)  |  αυτών]  εαυτών  Α  17  Αμασειας] 
+  και  απε\στειλεν  προς  Ιωας  υιον  Ιωαχαξ3·]  νιου  Ιηου'  βασιλέα  Ισλ'*  λβγωΗ 
δευρο  οφθωμεν  προσωποις'\  Α  18  οιτι  προς  ι°  Α  |  ο  χοζει]  ο  οχοζ  ο  Α  |  ροδί 
Αιβάνω  ι°  πίδ  ρί  Ιϊϊί  Α-         20  χείρας]  ας  δυρ  Γ&δ  3  ϋίί  Α?ν'ά 
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ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  Β 
χχνι  7 

23  κατά  πρόσωπον  Ισραήλ,  και  εφυγεν  έκαστος  «ί  το  σκήνωμα.     23 και  Β 
τον  Άμασείαν  βασιλέα  Ιούδα  τον  τον  Ίωάς  κατέλαβεν  Ίωάί  βασι- 

λεύς Ισραήλ  εν  Βαιθσάμυς,  και  είσήγαγεν  αυτούς  εις  Ιερουσαλήμ, 
και  κατέσπασεν  άπο  του  τείχους  Ιερουσαλήμ  από  πύλης  Εφράιμ 

2$εως  - πύλης  γωνίας  τετρακόσιους  πήχεις.  24  και  πάν  το  χρυσίον  και 
το  αργύρων  και  πάντα  τα  σκεύη  τα  ευρεθέντα  εν  ο'ίκω  Κυρίου  και 
παρά  τω  Ίαβδεδομ  και  τους  θησαυρούς  ο'ίκου  του  βασιλέως  και  τους 

25  υιούς  των  συμμίξεων,  και  επεστρεψεν  εις  Σαμάρειαν.  25  Και 
εζησεν  Άμασείας  ό  του  Ίωάς  βασιλεύς  Ιούδα  μετά  το  άποθανεϊν 

26  Ίωάί  τον  του  Ίωά$·  βασιλέα  Ισραήλ  ετη  δέκα  πέντε.  26  και  οι 
λοιποί  λόγοι  Άμασείου  οι  πρώτοι  και  οι  έσχατοι  ούκ  ιδού  γεγραμ- 

27  μένοι  έπϊ  βιβλίου  Ιούδα  και  Ισραήλ;  27 και  εν  τω  καιρώ  ω  άπέστη 
Άμασείας  άπο  Κυρίου,  και  έπέθεντο  αύτω  έπίθεσιν,  και  εφυγεν 

άπο  Ιερουσαλήμ  εις  Ααχείς'  και  άπέστειλεν  κατόπισθεν  αυτού  εις 
28  Ααχείς,  και  έθανάτωσεν  αύτον  εκεί.  28  και  άνέλαβον  αύτον  έπϊ 

των  Ιππων,  και  έθαβαν  αύτον  μετά  των  πατέρων  αυτού  εν  πόλει 

XXVI    ι  Ααυείδ.  ιΚαϊ  ελαβεν   πάς  ό  λαός  της  γης  τον  Όχοζείαν,  καϊ 
αύτος  δέκα  και   εξ  ετών,  και  έβασίλευσαν  αύτον  άντ\  του  πατρός 

2  αυτού  Άμασείου.  2αύτ6ς  ωκοδόμησεν  τήν  Αίλάθ,  αύτος  έπέστρεψεν 
αύτήν  τω  Ιούδα  μετά  το  κοιμηθήναι  τον  βασιλέα  μετά  τών  πατέρων 
αύτού. 

3  3Υίό$·  δέκα  εξ  ετών  Ό£αα?,  και  πεντήκοντα  και  δύο  ετη  έβασίλευσεν 
εν    Ιερουσαλήμ,  και  όνομα  τή  μητρϊ  αύτού  Χααιά  άπο  Ιερουσαλήμ. 

4  4  και  έποίησεν  το  εύθές  ενώπιον  Κυρίου  κατά  πάντα  οσα  έποίησεν 
5  Άμασείας  ό  πατήρ  αύτού.  5  και  ην  έκζητών  τον  κύριον  εν  πάσαις 
ταϊς  ήμέραις  Ζαχαρίου  του  συνιόντος  εν  φόβω  Κυρίου,  και  εν  ταΐς 

6  ήμέραις  αύτού  έζήτησεν  τον  κύριον,  και  εύόδωσεν  αύτω  Κύριος.  6  και 
έξήλθεν  και  έπολέμησεν  προς  τούς  αλλοφύλους,  και  κατέσπασεν 
τά  τείχη  Τέθ  και  τά  τείχη  Άβεννήρ  και  τα  τείχη  Αζώτου,  και  ωκο- 

7  δόμησεν  πόλεις  Αζώτου  και  εν  τοις  άλλοφύλοις.  7  καϊ  κατίσχυσεν 
αύτον  Κύριος  επ\  τούς  αλλοφύλους  και  επ\  τούς  "Αραβας  τούς  κατοι- 

22  εφυγον  Α  |  σκήνωμα]  +  αυτού  ΑΆλ,ιά  23  οπι  κατέλαβεν  Ιωας  Α  |  Α 
αυτούς]  αυτόν  Α  |  κατέσπασεν]  κατεστησεν  Α  \  τετρακόσιους]  τριακόσιους  Α 
24  Ιαβδεδομ]  Ιαβδοδομ  Β*  Αβδεδομ  Α  |  Σαμαριαν  Α  25  Ιωας  β0]  Ιωαχα£" 
Α  26  βιβλίου  (βλιου  Β*  ρΓ  βυ  ΒΆΤη«*'ι™ίΓ)]  +  βασιλέων  Α  27  επεθετο Α  |  απέστειλαν  Α  |  εΟανατωσαν  Α  XXV  Γ  1  Οχοζειαν]  Οζιαν  Α  |  Αμα- 
σιου  Α  2  την  ΑιλαΟ]  ην  δΐιρ  ταδ  Β?  3  Οζειας]  εβασιλευσε\  Οζιας  Α  \ 
Χααια]  Ιεχελια  Α  4  Αμασιας  Α  5  Οίτη  7τασαυ  Α  |  ευωδωσεν  Βη1> 
6  τείχη  2°]  τειχα  Α  |  Αβεννηρ]  Ιαβεις  Α 

«°3 



χχνι  8 ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  Β 

Β  κούντας  4πι  της  πάτρας   και  απ\  τους  Μαιναίους.     8 και  αδωκαν  οΐ  8 
ΜαιναΊοι  δώρα  τω  Όζαία,  και  ην  το  όνομα  αυτοί/  αως  εισόδου  Αιγύπτου, 
οτι    κατίσχυσαν   αως  άνω.     9  και    ωκοδόμησαν   Όζαίας   πύργους  αν  9 
ίαρουσαΧημ  κα\  άπ\  την  πυ\ην  της  γωνίας  και  απι  την  πυΧην  γωνίας 

της  φάραγγος  κα\  άπ\  των  γωνιών  και  κατίσχυσαν.    10 κα\  ωκοδόμησαν  ίο 
πύργους  αν  τη  άρημω,  κα\  (λατόμησαν  Χάκκους  ποΧΧούς,  οτι  κτήνη 
πολλά  υπήρχαν  αύτω  αν  ΣαφηΧά  κα\  αν  τη  παδινη  και  άμπαΧουργοϊ 

αν  τη  όραινη   κα\  αν  τω  ΚαρμηΧω,  οτι  γαωργος  ην.     "και  αγάνατο  ιι 
Όζαία  δυνάμαις  ποιουσαι  πόΧαμον  και  ακποραυόμαναι  αϊς  παράταξιν 
αίς  αριθμόν  και  ό  αριθμός  αυτών  δια.  χαιρος  ΊαιήΧ  του  γραμματάως 
και  Άμασαίου  του   κριτού,  δια  χαιρος  Άνανίου  του  διαδόχου  του 

βασιλέως.     12  πας    6    αριθμός    τών    πατριαρχών   τών   δυνατών   αις  ΐ2 
πόΧαμον   δισχιΧιοι    εξακόσιοι,   13 και   ματ*  αυτών  δύναμις   ποΧαμικη  13 
τριακόσιαι  χιλιάδας  και  άπτακισχίΧιοι  παντακόσιοι·  ούτοι  οί  ποιούντας 
πόΧαμον  αν  δυνάμαι  Ισχύος  βοηθήσαι  τω  βασιΧαΐ  απ\  τους  ύπαναντίους. 

14  και  ητοίμαζαν  αυτούς  Όζαίας  πάση  τη  δυνάμαι  θυραούς  και  δόρατα  14 
και  παρικαφαΧαίας  και  θώρακας  και  τόξα  και  σφανδόνας  αίς  Χίθους. 

15  και  αποίησαν  αν  ΊαρουσαΧήμ  μηχανάς  μα μηχαναυ μάνας  Χογιστού,  15 
του  αίναι  απϊ  τών  πύργων  και  άπ\  τών  γωνιών  βάΧΧαιν  βάΧασιν 

καϊ  Χίθοις  μαγάΧοις·  και  ηκούσθη  η  κατασκαυη   αυτών  αως  πόρρω, 
οτι  άθαυμαστώθη  του  βοηθηναι  αως  ού  κατίσχυσαν.  ι6Και  ως  ι6 
κατίσχυσαν,  ύψώθη  η  καρδία  αυτού  του  καταφθαίραι·  και  ηδίκησαν 
αν  Κυρίω  θαώ  αυτού,   και  αίσηΧθαν   αϊς  τον   ναον  Κυρίου  θυμιάσαι 

απι  το  θυσιαστηριον  τών  θυμιαμάτων.     17  και  αίσηΧθαν  οπίσω  αυτού  τη 
Άζαρίας  ό  ιαραύς,  και  ματ  αυτού  ιαραίς  τού  κυρίου  όγδοηκοντα  υίοι 
δυνατοί.     18  και  αστησαν  απ\    Οζαίαν  τον  βασιΧάα  και  αίπαν  αυτώ  ι8 

Ού  σοι,  Όζαία,  θύσαι  Κυρίω,  αλλ'  ή  τοϊς  ιαραύσιν  υιοις  Ααρών  τοίς 
ηγιασμάνοις    θύσαΐ'    αξαΧθα    άκ   τού  αγιάσματος,   οτι  άπάστης  από 
Κυρίου-  και  ουκ  ασται  σοι  τούτο  αίς  δόξαν  παρά.  Κυρίου  θαού.     19 και  19 
αθυμώθη  Όζαίας,  και  αν  τη  χαιρϊ  αυτού  το  θυμιατηριον  τού  θυμιάσαι 

αν  τω  ναω·  αν  τω  θυμωθηναι  αυτόν  προς  τους  'ιαραίς,  και  η  Χάπρα 
άνάταιΧαν  αν  τώ  ματώπω  αυτού  άναντίον  τών  ίαράων  αν  ο'ίκω  Κυρίου 

Α       7  'Μ.ιναιους  Α  8  Μιιόιοι  Α  |  Ο^ια  Α         9  Ο^ιαϊ  Α  (0£ι..  χαΐήςαε)  | 
πυργ.ον  Α  |  πυΚην  γωνίας]  γωνιαν  Β3ΐ)Πΐε  10  νπηρχον  Α  |  παδαινη  Β* 
(πεδινή  Β^Α)  |  ορινη  Α  |  γαωρ-γος]  φιλογαωργος  Α  11  Αμασαιον]  Μασ- 
σαιου  Α  13  απτακισχΐΚιοι]  απτά  χιλι|αδε5  Α  |  παντακόσιοι]  Όΐ  και  Α 
14  αντου^]  αυτοις  Α  15  πωρρω  Β*  (πόρρω  Βε1>)  |  βοηθη\θηναι  Β 
16  αυτού  2°]  ααυτον  Α  |  θυμιαμασαι  Β*  (θυμιάσαι  ΒΆ)3)  18  αιπον  Α  \  θυσαι 
βίδ]  θυμιάσαι  Α  \  Κυριω]  ρι-  τω  Α  |  υιοις]  ρ  γ  του  Α 
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2ο  και  επάνω  τον   θυσιαστηρίου  των  θυμιαμάτων.     20 κα\   έπέστρεψεν  Β 
67Γ*  αυτόν  ό  ιερεύς  6  πρώτος  και  οι  ιερείς,  και  ιδού  αυτός  \€πρός 
(ν  τω    μετώπω·    και    κατέσπευσαν   αυτόν   εκείθεν,   κα\   -γαρ  αυτός 

2ΐ  εσπευσεν  έξελθείν,  ότι  ήλεγξεν  αυτόν  Κύριος.  21  και  ην  Όζείας 
βασιλεύς  λεπρός  εως  ημέρας  της  τελευτής  αυτού,  και  €ν  οικω  άφφου- 
σιών  έκάθητο  λεπρός,  οτι  άπεσχίσθη  από  οϊκου  Κυρίου·  και  Ίωαθάμ 
ό  νιος  αυτού  επ\  της  βασιλείας  αυτού   κρίνων  τον  λαόν  της  "γης. 

22  22 και  οι  λοιποί  λόγοι  οι  πρώτοι  και  οι  έσχατοι  Όζείου  γεγραμμένοι 
23  υπό  Ίεσσείου  τού  προφήτου.  23  και  έκοιμήθη  Όζείας  μετά  τών  πάτερων 

αυτού,  και  έθαψαν  αυτόν  μετά  τών  πάτερων  αυτού  εν  τω  πεδίω  της 
ταφής  τών  βασιλέων,  οτι  είπαν  οτι  Αεπρός  εστίν  καί  εβασιλευσεν 
Ίωαθάμ  υίός  αυτού  άντ  αυτού. 

XXVII    ι        1  Είκοσι  πέντε  ετών  Ίωαθάμ  εν  τω  βασιλεύσαι  αυτόν,  και  δεκα 
εξ  ετη   εβασιλευσεν  εν  Ιερουσαλήμ,  και  όνομα  της  μητρός  αυτού 

2  Ίερονσσά  θυγάτηρ  Σαδώρ.  2  και  εποίησεν  τό  ευθες  ενώπιον  Κυρίου 
κατά  πάντα  ά  εποίησεν  Όζείας  ό  πατήρ  αυτού,  αλλ'  ουκ  εισήλθεν 

3  εις  τον  ναόν  Κυρίου,  και  ετι  ό  λαός  κατεφθείρετο.  3αύτός  ωκοδό- 

μησεν  τήν  πύλην  οίκου  Κυρίου  τήν  ύψηλήν,  και  εν  τείχει  αυτού  "Οπλα 
4  ωκοδόμησεν  πολλά'  και   πόλεις  ωκοδόμησεν  4 εν  ορει  Ιούδα  και  εν 
5  τοις  δρυμοΊς  και  οικήσεις  και  πύργους.  5αύτός  έμαχέσατο  προς 

βασιλέα  υιών  Άμμων  και  κατίσχυσεν  επ'  αυτόν  και  έδίδουν  αύτώ 
κατ  ενιαυτόν  εκατόν  τάλαντα  αργυρίου  και  δέκα  χιλιάδας  κόρων 
πυρού  και  κριθών  δέκα  χιλιάδας·  ταύτα  εφερεν  αύτώ  βασιλεύς  Άμμων 

6  κατ  ενιαυτόν  εν  τω  π  ρωτώ  ετει  και  τω  δεύτε  ρω  και  τω  τρίτω.  6  και 
κατίσχυσεν  Ίωαθάμ,  οτι  ήτοίμασεν  τάς  όδούς  αυτού  έναντι  Κυρίου 

7  θεού  αυτού.  7  και  οι  λοιποί  λόγοι  Ίωαθάμ  και  ό  πόλεμος  και  αί 
πράξεις  αυτού,  ιδού  γεγραμμενοι  έπ\  βιβλίω  βασιλέων  Ιούδα  και 

9  Ισραήλ.  9  και  έκοιμήθη  Ίωαθάμ  μετά  τών  πατέρων  αυτού,  και  ετάφη 
έν  πόλει  Ααυείδ·  και  εβασιλευσεν  Άχάς  υιός  αυτού  άντ  αυτού. 

19  οπι  και  4°  Α  21  βασιλεύς]  ρΓ  ο  Α  |  ημέρας]  ρΓ  της  Α  |  απφονσωθ  Α 
Α  |  απεχισθη  13* Α*  (απεσχ.  Β^'Α1)  22  λόγοι]  +  Οζιον  τον  βασιλέως  (του 
βασ.  Α3(Γη£>)  Α  |  οιη  Οζ'ειου  Α  |  γεγραμμενοι]  ιδον  εισιν  γ(γρ.  (δυρ  γο.5  εί  ίη 
ΐΏξ)  ΑΆ  |  Ιεσσιου  Α  23  αυτού  ι°]  εαυτού  Α  |  της  ταφής]  ρΓ  μετά  Α  |  Ιωαθαμ] 
ΙωναΟαν  Α  |  νιος]  ρΓ  ο  Α  XXVII  1  πέντε]  ψ  και  Α  |  λερουσα  Α  |  Σαδωρ] 
Σαδωκ  Α  2  α]  οσα  Α  \  ΟξΊας  Α  |  κατεφειρετο  Α*  (κατεφθ.  Α1*)  Ζ  την  νψη- 
λψ]  ρι·  και  Α  |  αντον]τονΑ  |  Οφλα  Α  5  εδιδον  Β3*5  |  αντω]  + οι  νιοι  Αμμων 
Α  |  βασιλενς]  +  υιώ  Α3ί  (π,8> νίά  |  τω  δεντερω]  οιη  τω  Α  6  έναντι]  εναντίον  Α 
7  λοιποί  λόγοι  Ιωαθαμ]  λόγοι  Ιωαθαμ  οι  λοιποί  Α  \  βιβλίων  Α  |  Ισραήλ]  +  (8) 
και  είκοσι  και  πέντε  ετων\  ην  βασιλενσας'  και  εξ  και  δεκα'Ι  ετη  εβασιλενσεν 
εν  Ιλημ]  Α  9  αυτού  ι°]  εαντον  Α  \  ετάφη]  τα  δΐιρ  γο.5  Α3  |  Αχα^  Α 
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Β        1  Είκοσι  ετών  Άχάς  εν  τώ  βασιλεύσαι  αυτόν,  και  δέκα  εξ  ετη  ι  XXVI 
(βασίλευσαν  εν  Ιερουσαλήμ·   και  ουκ   εποίησεν  το   εύθες  ενώπιον 
Κυρίου  ως  Αανεϊδ  ό  πατήρ  αυτού.    2  και  επορεύθη  κατά  τάς  όδούς  2 
βασιλέως  Ίσραήλ'  και  γαρ  γλυπτά  εποίησεν  εν  τοϊς  είδώλοις  αυτών 
3εθυεν  εν  Ταιβενθομ  και  διήγεν  τά  τέκνα  αυτού  δια  πυρός  και  τά  βδε-  3 
λύγματα  τών  εθνών  ών  έξωλέθρενσεν  Κύριος  άπο  προσώπου  υιών 

Ισραήλ.    4 και  εθυμ'ια  έπι  τών  υψηλών  και  επ\  τών  δωμάτων  και  4 
νποκάτω   παντός  ξύλου  άλσώδους.     5 και  παρέδωκεν  αύτόν  Κύριος  5 
ό   θεος  αύτοϋ   διά  χειρός  βασιλέων  Συρίας,  και  έπάταξεν  εν  αύτώ 
και  ηχμαλώτενσαν  εξ  αυτών  αίχμαλωσίαν  πολλήν  και  γάρ  εις  τάς 
χείρας    βασιλέων    Ισραήλ   παρέδωκεν   αύτόν,   και  έπάταξεν  εαυτώ 

πληγήν  μεγάλην.    6 και  άπέστειλεν  Φάκεε  ό  του  'Ρομελιά  βασιλεύς  6 
Ισραήλ  εν  Ιούδα  εν  μια  ημέρα  εκατόν  είκοσι  χιλιάδας  ανδρών  δυνατών 
Ισχύ  ι,  εν  τώ  αυτούς  καταλιπείν  τον  κύριον  θεόν  τών  πατέρων  αύτών. 
7  και  άπέκτεινεν  Έζεκρεϊ  ό  δυνατός  του  Έφράι/χ  τον  Μαασαίαν  τον  η 

υιον  του  βασιλέως   και  τον  Έγδρεικάν  ήγούμενον  του  ο'ίκου  αυτού 
και  τον   Εΐλκανά  τον  διάδοχον  του  βασιλέως.     8 και  ηχμαλώτισαν  8 
οι  νιοι  Ισραήλ  άπο  τών  αδελφών  αύτών  τριακοσίας  χιλιάδας,  γυναίκας 
υιούς  θυγατέρας,  και  σκύλα  πολλά  εσκύλευσαν  εξ  αύτών,  και  ήνεγκαν 

τά  σκύλα  εις  Σαμάρειαν.    9 και  εκεί  ήν  ό  προφήτης  τού  κυρίου,  'Ω,δήδ  ο 
ονομα'  και  έξήλθεν  εις  άπάντησιν  της  δυνάμεως  τών  ερχομένων  εϊς 
Σαμάρειαν  και  είπεν  αύτοϊς  Ίδον  οργή   Κυρίου   θεού  τών  πατέρων 
υμών  επι  τον  Ίουδά,  και  παρέδωκεν  αύτούς  είς  τάς  χείρας  υμών, 
και  άπεκτείνατε  εν  αύτοΐς    εν   οργη'   (ως   τών   ούρανών  εφθακεν. 
10 και   νυν  υιούς  Ιούδα  και  Ιερουσαλήμ  λέγετε   κατακτήσεσθαι  εϊς  ίο 
δονλουί  και  δουλα?·  ούκ  Ιδού  ύμΊν  μεθ  υμών  μαρτυρήσαι  Κυρίω  θεώ 
ημών  ;   11  και  νύν  άκούσατέ  μου  και  αποστρέψατε  τήν  αίχμαλωσίαν  1 1 

ήν  ηχμαλωτεύσατε  τών  αδελφών  υμών,  οτι  οργή  Κυρίου  εφ'  ύμίν. 
Α       XXVIII  1  είκοσι]  ρΓ  υιος  Α  |  Αχ  α/3  Α  |  οπι  ετη  Α  2  βασιλέως]  των 

βασιλεώ\  Α  |  εποίησεν  ΒΑ  |  εν]  και  Α  3  οπι  εν  Β  (η&ο  Α)  |  Ταιβενθομ] 
Τηβεεννομ  Α  |  και  2°]  κατα  Β1?3ΐ,Α  |  των  εθνών]  ρΓ  πάντων  Α  |  ων]  ρν  των 
απεριτμητων  τουτων\  και  Α  |  εξωλοθρ.  Β?  |  νιων]  ρΓ  των  Α  4  αλσωδου  Α 
5  βασιλέων]  βασιλέως  Α  (Ηδ)  |  ηχμαλωτενσεν  Α  |  πολλην]  +  '  και  ηγα\γεν  εις 
Ααμασκον  Α  |  οπι  γαρ  Α  |  παρεδωκαν  Α  \  εαυτώ]  εν  αυτω  Α  6  απεστειλεν] 
απεκτεινεν  Α  \  Τομελιου  Α  \  αυτών]  εαυτών  Α5  7  Εζεχρι  Α  \  ~Μαασαιαν] Μασιαν  Α  \  Εγδρεικάν]  Εζρι\καν  Α  |  Έλκανα  Α  8  ηχμαλωτευσαν  Α  \  θυ- 

γατέρας] ρΓ  και  Α  |  Σαμαριαν  Α  (ΐίεπί  9)  9  όνομα]  +  αυτω  Βα1)Α  |  Ιουδαν 
Α  [  εν  2°  ϋΪ8  50Γ  Α  |  εως]  ρΓ  και  Α  10  και  2°]  ε£  Β3ΐ)ΐη&  |  λέγετε]  ρΓ  νμεις 
Α  |  δοι/λου$]  δουλα$  Β*  (δουλουϊ  Β3Π1£Μχ1)  |  υμιν]  ειμι  Β3*5  (δΐιρεΓδΟΓ)  Α  |  θεω] 
ρΓ  τω  Α  |  ημων]  υμων  Α  11  οπι  και  ι°  Α  |  αιχμάλωτε υσατε  Α  |  οργη] 
+  θυμού  Α 
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ΐ2  12 και  άνεστησαν  Άρχοντες  από   τών  νιών  Έφράιρ,  Ονδειά    ό   τον  Β 
Ίωαι>ού  και  Ζαχαρίας  ό  τον  ΜοσοΧαμώθ  και  Έζεκίας  ό  τον  ΣεΧΧήμ 
και  Άμασείας  ό  τον  Χοάδ,  επί  τονς  ερχομενονς  από  τον  ποΧεμον 

ΐ3  13  και  είπαν  αντοΐς  Ού  ρ,ή  είσαγάγτ/τε  την  αιχμαΧωσίαν  ώδε  πρόί 
ημάς,  οτι  εις  το  άμαρτάνειν  τω  κνρίω  ε'φ'  ημάς  νμείς  Χεγετε,  προσθεΐναι 
επ\  ταϊς  άμαρτίαις  ημών  κα\  επί  την  αγνοιαν,  οτι  ποΧΧη  η  αμαρτία 

ΐ4  ημών  και  οργή  Κνρίον  θεον  επ\  τον  Ισραήλ.  14 και  άφήκαν  οι 
ποΧεμισταΧ  την  αιχμαΧωσίαν  και  τα  σκύλα  εναντίον  τών  αρχόντων 

15  και  πάσης  της  εκκΧησίας.  Ι5καί  άνεστησαν  άνδρες  οι  επεκΧηθησαν 
εν  ονόματι  και  άι/τελά/ίοι/το  τ^ί  αιχμαλωσίας,  και  πάνταί  τούί 
γνμνονς  περιεβαΧον  από  τών  σκνΧων,  και  ενεδνσαν  αντονς  και 
νπεδησαν  αντονς,  και  έδωκαν  και  φαγεϊν  και  άΧείψασθαι,  και  άντε- 
Χάβοντο  και  εν  ίιποζνγίοις  παντός  άσθενονντος,  και  κατέστησαν 
αντονς  εις  Ίερειχώ  πόΧιν  φοινίκων  προς  τονς  άδεΧφονς  αντών,  και 

ι6  επέστρεψαν  εις  Σαμάρειαν.  ι6Έι/  τώ  καιρώ  εκείνω  άπεστειΧεν 
17  Ά^άί  7τρό?  βασιΧεα  Άσσονρ  βοηθήσαι  αντώ  17  και  ε'ι/  τοντω,  οτι 

Ίδονμαΐοι  επεθεντο  και  επάταξαν  εν  Ιούδα  και  ήχμαΧώτισαν  αίχμα- 
ιδ  Χωσίαν.     18 και  οί  αλλόφυλοι  επεθεντο  επϊ  τάς  πόΧεις  της  πεδινής 

και  από  Χιβός  τον  Ιούδα,   και  εΧαβον   την  Βαιθσάμνς,  την  ΑίΧώ 
και  τήι>   Γαλέρα)   και   την    Σωχώ    και   τάς    κώμας    αντής    και  την 

19  Γαλε£ώ   και  ταί   κώμας  αντης·   και  κατώκησαν  ε  κει.   19  οτι  εταπεί- 
νωσεν   Κνριος   τον   Ίούδαι/   δι'  'Αχάζ  βασιΧεα  Ιούδα,  οτι  άπιστη 

2ο  αποστάσει    από   Κνρίον.     20  και   ηΧθεν   επ*   αντόν  θαΧγαφεΧΧάδαρ 
2ΐ  βασιΧείις    Άσσούρ·    και   εθΧιψ-αν    αντόν.     21  και  εΧαβεν  'Αχάς  τα 

«V  οικω  Κνρίον   και  τα  εν   οίκω  τον  βασιΧεως   και  τώι/  αρχόντων 
και    εδωκεν    τώ    βασιΧει    Άσσούρ·    και   ουκ    ει$·   βοήθειαν  αντών, 

22  22αλλ'  ή  τώ  θΧιβήναι  αντόν.     και  προσεθηκεν  τον  άποστήναι  από 
23  Κνρίον,  και  ειπεν  ό  βασιΧενς  23Έκζητήσω  τονς  θεονς  Δαμασκού 

τονς  τνπτοντάς  με·  και  είπεν  θεο\  βασιλέως  Σνρίας  αίιτοϊ  κατισχν- 

12  άνεστησαν]  νε  δΐιρ  Γ3.5  ΑΆ  |  Ουδεια]  Α^αριαϊ  Α  |  Ιωανου]  Ιωαναν  Α  |  Α 
Ζαχαρία*]   Βαραχια$  Α  |  Μοσολαμωθ]  ο  ί0ίπιρΓθΙ>  Αϋ  |  Αμασιας  Α  \  Χοαδ] 
Αδδι  Α  13  προ\θειναι  Α  \  οργη]  +  θυμού  Α  15  περιεβαλλον  Α  | 
οιη  και  η°  Α  |  οπί  και  ιο°  Α  |  Ιεριχώ  Α  |  υπ  έστρεψαν  Α  \  Σαμαριαν  Α 
16  Αχα£·  Α  17  ηχμαλωτευσα\  Α  18  πεδεινης  Β  |  ϋαιθσαμυ$]  +  εν 
οικω  κυ  και  τα  εν  οικω  του  βασιλέως  και  των  αρχόντων  και  εδωκεν  τω  βασιλει 
Β  (εΓ.  2  1  :  οπί  Α)  |  την  Αιλω]  και  την  Αιλων  Α  |  Γαλ^ρω]  Γα|δτ7ρω0  Α  |  αυτής 
Ι°]  +  και  θαμνα'  και  τας  κω\μας  αυτής·  Α  |  Γαλε£ω]  Γαμαι^αι  Α  19  δι] 
δια  Α  |  αποστάσει]  αττεστασει  Α  20  Θα7λα0'*0αλΐ'α!σαρ'·  Α  |  έθλιψαν) 
έθαψαν  Β*  επαταξεν  Β^^'Α  21  Αχα£  Α  |  αυτών]  αυτω'  Α  23  ειπεν  Α] 
είπαν  Β  |  0εοι]  ρΓ  οτι  Α 
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Β  σονσιν  αυτούς,  αύτοις  τοίννν  θύσω  και  άντιΧήμψονταί  μον  και  αυτοί 

εγενοντο  αύτω  εϊς  σκώΧον  και  παντι  ΊσραήΧ.     24  και   άπεστησεν  24 
,Αχάζ  τα  σκεύη  ο'ίκον  Κυρίου  και  κατεκοψεν  αυτά,  και  εκΧεισεν  τάς 
θύρας  ο'ίκου  Κυρίου,  και  εποίησεν  εαυτω  θυσιαστήρια  εν  πάση  γωνία, 
25 και  εν  πάση  πάλει  και  πόΧει  εν   Ιούδα,  εποίησεν  ύψηΧά  θυμιαν  25 
θεοίς   άΧΧοτρίοις·  και    παρώργισαν  Κυριον  τον  θεον  των  πάτερων 
αυτών.    26 και  οι  Χοιποί  λόγοι  αυτοϋ  και  αί  πράξεις  αυτοϋ  αί  πρώται  26 
και  αι  εσχαται,  ιδού  γεγραμμεναι  επί  βιβΧίω  βασιΧεων  Ιούδα  και 

"Ισραήλ.    27  και  εκοιμηθη   Αχαζ  μετα  των  πάτερων  αυτού,  και  ετάφη  27 
εν  πόΧει  Δαυει'δ,  οτι  ουκ.   είσήνεγκαν  αυτόν  εις  τους  τάφους  των 
βασιΧεων  Ισραήλ·  και  εβασιΧευσεν  Έζεκίας  υιός  αυτοϋ  άντ  αυτοϋ. 

τΚα\  Έζεκίας  εβασιΧευσεν  είκοσι  και   πέντε  ετών,  και   ε'ίκοσι  ι  XXIX 
και  εννέα  ετη  εβασιΧευσεν  εν  ̂ Ιερουσαλήμ,  και  όνομα  τή  μητρ\  αυτοϋ 
Άββά  θυγάτηρ  Ζαχαριά.    2 και  εποίησεν  το   εύθες  ενώπιον  Κυρίου  2 
κατά  πάντα  οσα  εποίησεν  Δαυείδ  ό  πατήρ  αυτοϋ.    3  και  εγενετο  ώς  3 
εστη  επι  της  βασιΧείας  αυτοϋ,  εν  τω  πρώτω  μηνϊ  άνεωξεν  τάς  θύρας 

ο'ίκου  Κυρίου   και  επεσκεύασεν  αύτάς.    4  και  είσήγαγεν  τους   ιερεΊς  4 
και  τους  Αευείτας,  και  κατεστησεν  αυτούς  εϊς  το   κΧίτος  το  προς 

άνατοΧάς,  5 και  ειπεν  αυτοΐς  ' Ακούσατε  οι  Αευειται-  νύν  άγνίσθητε,  5 
και  άγνίσατε  τον  οίκον  Κυρίου  θεού  τών  πάτερων  ύμών,  και  εκβάΧετε 

την  άκαθαρσίαν  εκ  τών  άγιων.    6οτι  άπεστησαν  οι   πατέρες  ημών  6 
και  εποίησαν  το  πονηρον  εναντίον  Κυρίου  και  εγκατελιπαν  αύτόν, 
και  άπεστρεψαν  το  πρόσωπον  άπο  της  σκηνής  Κυρίου  και  έδωκαν 
αυχένα·   7  και  άπεκΧεισαν  τάς  θύρας  τοϋ    ναού,  και    εσβεσαν  τους  η 
Χύχνους,  και  θυμίαμα  ούκ  εθυμίασαν,  και  όΧοκαυτώματα  ου  προσή- 
νεγκαν  εν  τώ  άγίω  θεώ   ΊσραήΧ.    8 και  ώργίσθη  οργη  Κύριος  επι  8 
τον  Ιούδας  και  την  Ιερουσαλήμ,  και  εδωκεν  αυτούς  εις  εκστασιν 

και  €19  συρισμόν,  ώς  ύμεΐς  οράτε  τοις  οφθαΧμοϊς  ύμών.    9 και  ιδού  9 
πεπΧήγασιν  οι   πατέρες  ύμών  μαχαίρα,   και  οι   νιοι    ύμών   και  αί 
θυγατέρες  ύμών  και  αί  γννάίκες  ύμών  εν  αιχμαλωσία  εν  γη  ούκ  αύτών, 

Α       23  οπι  αυτού*  Α  |  παντι]  πάντα  Α         24  εαυτω]  αυτω  Α  |  γωνια]  +  εν 
Ιλημ  Β3Ϊ)  +  Ιλημ  Α  25  Ιουδα*  Α  |  εποίησεν]  εποίησαν  Α  {αν  δΐιρ  Γαδ 
Α3)  |  θυμια  Β^νιά  \  τον  θεον]  οπι  τον  Α  |  αυτών]  εαυτών  Α  27  αυτόν  ι°] 
εαυτού  Α  |  Ε£εκεια$  Α  XXIX  1  είκοσι  ι°]  ρΓ  ων  Α  |  οιτι  και  4°  Α  | 
Αββα]  5ΐ£η  ν  1  ρτ&β  δε  ΓεΓί  Βϊ1χ1β1πι8  Αββαθυθ  Α  |  Ζαχαριου  Α  (δες  Γαδ  ι  Ιίΐ 
ϊη  Α?)  2 — 6  και  εποίησεν... σκηνη$  Κυρίου  ΓβδΟΓ  αοοεηίιΐδ  ηϊο  ίΐΐΐε  αάρΐηχ  Α13 
4  κλιτοί]  κ  Γ3.δ  Α5  5  των  πάτερων]  οιη  των  Α13  (?  Α*)  6  εγκατελιπαν] 
ΐηΙεΓ  λ  εί  ι  Γ3.δ  &Ης  (ΓοΓίε  ε)  Β!  εγκατελειττοί'  Α*νίά  (εν κ.  Α*3)  |  ο-κτιΐ'τΐϊ]  σκη 
Γ35  Α15"*1  7  οηι  εν  Α  8  00777]  0υμω  Α  \  εκστασιν]  +  και  ευ  αφανισμον 
Α  |  συριγμοί/  Α         9  και  3°]  κ  δυρ  Γαδ  Α3  |  ουχ  Α 
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ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  Β XXIX  21 

ίο  δ  και  νύν  εστίν.     ιαεπ\  τούτοις  νύν  εστίν  επϊ  καρδίας  διαθεσθαι  Β 
διαθήκην  μου,  διαθήκην  Κυρίου  θεού  Ισραήλ·  και  άπεστρεψεν  την 

ίι  όργήν  θυμού  αυτού  αφ'  ημών.  11  και  νυν  μη  διαΧίπητε,  οτι  εν  υμϊν 
ηρετικεν  στήναι  εναντίον  αυτού  Χειτουργείν  και  είναι  αύτώ  Χειτουρ- 

ΐ2  γούντας   και   θυμιώντας.  Ι2Καί  άνεστησαν  οι  Αευεϊται,  Μάαθ 
ό  του  Μασι  και  Ίω^λ  ό  του  Ζαχαρίου  εκ.  των  υιών  Καάθ,  και  εκ  τών 
υιών  ΜεραρεΙ  ΚεΙς  ό  του  Άβδει  και  Ζαχαρίας  ό  του  Έ\\ή,  και  από 
τών  υιών  Τεδσωνεϊ  από  του  Ζεμμάθ  και  Ίώδαν,  ούτοι  υίοι  Ίωαχά, 

13  13 και   τών  υιών  ΈΧεισαφάν  και  Ζαμβρει  και  ΈίιήΧ,  και  τών  υιών 
ΐ4  Άσά  Άζαρίας  και  Μαθθανίας,  14 και  τών  υιών  ων  Αιμάν  ΊειήΧ  και 
15  Σεμεεί,  και  τών  υιών  Έδειθώμ  Σαμαίας  και  ΌζαήΧ·  15  και  συνήγαγεν 

τούς  άδεΧφούς  αυτών,  και  ήγνίσθησαν  κατά  την  εντοΧήν  του  βασιΧεως 

ι6  δια  προστάγματος  Κυρίου.  10  και  εϊσήΧθον  οι  ιερείς  εως  εις  τον  οίκον 
Κυρίου  άγνίσαι,  και  έξεβαλον  πάσαν  την  άκαθαρσίαν  την  εύρεθεϊσαν 
εν  τω  οίκω  Κυρίου  και  εις  την  αυΧην  οίκου  Κυρίου"  και  εδέξαντο  οι 

17  Αευεϊται  εκβαΧεΙν  εις  τον  χειμάρρουν  Κέδρων  εζω.  17 και  ήρξαντο 
τη  ήμερα  τη  τρίτη  νουμηνία  του  μηνός  του  πρώτου  άγνίσαι,  και  τη 
ήμερα  τη  ογδόη  του  μηνός  εϊσηΧθαν  εις  τον  ναόν  Κυρίου,  και  ήγνισαν 
τον  οίκον  Κυρίου  εν  ήμεραις  οκτώ,  και  τη  ήμερα  τη  τρισκαιδεκάτη 

ι8  συνετεΧεσαν  του  μηνός  του  πρώτου.  18 και  εϊσηΧθαν  εσω  προς 
Έζεκίαν  τον  βασιΧεα  και  είπαν  Ήγνίσαμεν  πάντα  τά  εν  οίκω  Κυρίου, 
τό   θυσιαστήριον  της  όΧοκαυτώσεως   και  τά  σκεύη  αυτού,  και  τήν 

19  τράπεζαν  της  προθέσεως  και  τά  σκεύη  αυτής,  19 και  πάντα  τά  σκεύη 
α  εμίανεν  'Άχας  ό  βασιΧεύς  εν  τη  βασιΧεία  αυτού  εν  τη  αποστασία 
αυτού  ήτοιμάκαμεν  και  ήγνίκαμεν  ιδού  εστίν  εναντίον  του  θυσια- 

2ο  στηρίου   Κυρίου.  20 Και  ωρθρισεν  'Έζεκίας  ό  βασιΧεύς  και 
συνηγαγεν  τούς  άρχοντας  της  πόΧεως,  και  άνεβη  εις  οίκον  Κυρίου. 

2ΐ  21  και  άνήνεγκεν  μόσχους  επτά,  κριούς  επτά,  αμνούς  επτά,  χιμάρους 

10  ροδί  διαθεσθαι  ταδ  ρΐ  ΙίΜ:  Α  (ΓογΙθ  1>Ϊ5  δοτ  διαθ.  Α*)  |  οπι  διαθήκην  Α 
μου  Α  [  αποστρέψει  Α  \  θνμου]  του  θύμου  (δΐο)  Α       11  διαλειπητε  Α  \  ηρετι- 
κει>]  +  κ!  Α  12  Μαε0  Α  |  Μεραρι  Α  |  Αβδι  Α  |  Ελλη]  Ιαλλ^λ  Α  |  Γβδ- 
σωνει  απο]  Τεδσων'  Ιωα'\  ο  Α  |  ούτοι  υιοι]  ο  του  Α  13  ¥Λισαφα\  Α  |  οπι 
και  2°  Α  |  Ζαμβρει]  Σαμβρι  Α  |  Εα^λ]  Ιειηλ  Α  |  Ασα]  Ασαφ  Α  \  Αζαριας] 
Ζαχαρίας  Α  |  Μαθθανιατ]  Ματθανιας  Β^Α  14  οπι  ων  Α  |  Σεμει  Α  | 
Ιδιθουν  Α  |  Σαμει\α*  Α  \  Οζιηλ  Α  15  συνηγαγον  Βλ1)Α  |  Κύριοι;]  +  καθα- 
ρισαι  τον  οίκον  ϊΓυ  Α        16  ει$  ΐ°]  ι  δΐιρ  γο.5  Α]}  \  εξεβαΧαν  Α  17  τρίτη] 
πρώτη  Β*1)Α  |  εισηλθεν  Α  \  Κυρίου  ι°]  ρΓ  του  Α  \  τρισκαιδεκάτη]  εκκαιδ.  Α  \ 
του  μηνοϊ  του  πρω\του  συνετεΧεσαν  Α  18  εισηΧθον  Α  \  ηγνισα\μεν  Α 
19  εμιανεν  Β*>  (εμει.  Β*)]  εμινεν  Α*  (α  δυραπϊΟΓ  Α1)  |  Αχα£"  Α  |  αυτού  2°] εαυτού  Α 
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Β  αιγών  επτά  περί  αμαρτίας,  περί  της  βασιλείας  και  περί  τών  άγιων 
και  περί  Ισραήλ·  κα\  είπεν  τοις  υιοίς  Ααρών  τοις  Ίερεϋσιν  άναβαίνειν 
επι  τ6  θυσιαστήριον  Κυρίου.  22  και  εθυσαν  τους  μόσχους,  κα\  εδεξαντο  22· 
οι  Ιερείς  το  αίμα  κα\  προσεχεον  επι  το  θυσιαστήριον  και  εθυσαν 

τούς  κριούς,  και  προσεχεον  -το  αίμα  επί  το  θυσιαστηριον.  23  και  23 
προσήγαγον  τούς  χιμάρους  τούς  περ\  αμαρτίας  εναντίον  του  βασιλέως 

και   της    εκκλησίας,   και  επεθηκαν  τάς  χείρας  αυτών   επ'  αυτούς. 
24  και  εθυσαν  αύτούς  οί  ιερείς,  και  εξιλάσαντο  το  αΐμα  αυτών  προς  24 
το   θυσιαστηριον,  και   εξιλάσαντο   περί   παντός  Ισραήλ·    οτι  Τίερί 
παντός  Ισραήλ,  είπεν  6  βασιλεύς,  ή  όλοκαύτωσις  και  τα.  περί  αμαρτίας. 

25  και  εστησεν  τούς  Αευείτας  εν  ο'ίκω  Κυρίου   εν  κυμβάλοις  και  εν  25 
νάβλανς  και  εν  κινύραις  κατά  την  εντολήν  Ααυείδ  του  βασιλέως  και 
Γάδ  του  προφήτου  και  Ναθάν  του  προφήτου,  οτι  δι  εντολής  Κυρίου 

το  πρόσταγμα  εν  χ^ιρί  τών  προφητών  26 και  έστησαν  οί  Αευεϊται  εν  26 
όργάνοις  Ααυείδ  και  οι  ιερείς  ταϊς  σάλπιγξιν.    27  και  είπεν  'Έζεκίας  ιη 
άνενεγκαι  την  όλοκαύτωσιν  επί  το  θυσιαστήριον  και  εν  τω  αρξασθαι 

άναφέρειν  την   όλοκαύτωσιν   ή'ρξαντο  αδειν  Κυρίω,   και  σάλπιγγες 
προς  τά  όργανα  Ααυείδ  βασιλέως.     28 και  πάσα  εκκλησία  προσεκύνει,  28 
και  οί  ψαλτωδοί  αδοντες  και  σάλπιγγες  σαλπίζουσαι  εως  ου  συνε- 
τελεσθη  ή  όλοκαύτωσις.    29  και  ώ$·  συνετέλεσαν  αναφερόντες,  εκαμψεν  29 
6  βασιλεύς  και  πάντες  οί  ευρεθέντες  και  π ροσεκύνησαν .    30 και  είπεν  30 
Ε^βκιαϊ  ό  βασιλεύς  και  οί  άρχοντες  τοϊς  Αευείταις  ύμνεΐν  τον  κυριον 

εν  λόγοις  Ααυείδ  και  Άσάφ  του  προφήτου·  και  υμνούν  εν  εύφροσύντ], 
και  επεσον  και  προσεκύνησαν.    31  και  άπεκρίθη  'Έζεκίας  και  είπεν  31 
Νυν  επληρώσατε  τάς  χείρας  υμών  Κυρίω,  προσαγάγετε  και  φέρετε 
θυσίας  και  αϊνεσεως  εις  οίκον  Κυρίου·   και  άνήνεγκεν  ή  εκκλησία 
θυσίας  και  αίνεσεως  εις  οίκον  Κυρίου,  και  πάς  πρόθυμος  ττ)  καρδία 

όλοκαυτώσεις.      32 και  εγενετο  6  αριθμός  της  όλοκαυτώσεως  ής  άνή-  32 
νεγκεν  ή  εκκλησία,  μόσχοι  εβδομήκοντα,  κριοί  εκατόν,  αμνοί  διακόσιοι· 

Λ       22  προσεχεαν  (2°)  Β^Α  |  θυσιαστηριον  2°]  +  και  εθυσαν  τους  αμνούς·]  και 
περιεχεον  το  αιμα  τον  θυσιαστήριου  Α  23  τους  χιμ.  Β3*3]  τας  χ.  Β*  | 
αυτών]  εαυτών  Α  24  εξιλασαντο  2°]  ασαν  δυρ  Γ&δ  Α3  |  οτι  περι  παντός... 
και  τα  δυρ  ι*&δ  ΑΕ  25  προφήτου  ι°]  ορωντος  τω  βασιλει  Α  |  προφητών] 
προφη  δυρ  Γ3.5  Β35  27  Ε^βκβιαϊ  Α  |  ανενεγκε  Α  |  Κυριω]  ρΓ  τω  Α  |  σαλ- 
τιγγες]  ρΓ  αι  Α  [  οργα  Β*  (να  δυρβΓδΟΓ  ΒΕΪ>)  |  βασιλέως]  +  Ισλ  Α  28  και 
οι  ψαλτ.]  οχη  και  οι  Α  \  αιδοντες  Β*  [αδ.  Β^Α)  |  σάλπιγγες]  ρΓ  αι  Α  |  συνετε- 
λεσεν  Α*  νιά  (συνετελεσθη  Α?)  29  εκαμψεν]  ρΓ  και  Α  |  προσκύνησαν  Α 
30  ο  βασ.  Ε£βκια$  Α  |  οι  αρχ.]  ρΓ  πάντες  Α  \  υμνειν]  νμειν  Α  |  έπεσαν  Α 
31  οηι  και  ανηνεγκεν... Κυρίου  Α 
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XXX  9 

33  οΚοκαυτωσίν  Κυρίω  πάντα  ταύτα.    33  και  οί  ήγιασμενοι  μόσχοι  εξα-  Β 

34  κόσιοι,  πρόβατα  τρισχίΧια  πεντακόσια.  34 αλλ*  ή  οι  ιερείς  ολίγοι  ησαν 
και  ουκ  εδύναντο  ε'κδεϊραι  την  οΧοκαύτωσιν,  και  άντίΚάβοντο  αυτών  οι 
άδεΧφοι  αυτών  οι  Αευείται  εως  ου  συνετεΧεσθη  το  έργον,  και  εως 
ου   ήγνίσθησαν   οι   ιερείς,  οτι  οι  Αευείται  προθύμως  ηγνισαν  παρά 

35  τους  ιερείς.  35  και  ή  όΧοκαύτωσις  ποΧΧή  εν  τοις  στεασιν  της  τεΧειώ- 
σεως    του    σωτηρίου    και    τών    σπονδών    της    όΧοκαυτώσεως'  και 

36  κατορθώθη  τό  έργον  εν  οίκω  Κυρίου.  36  και  ηύφράνθη  Έζεκίας  και 
πάς  6  Χαός  δια  τό  ητοιμακέναι  τον  θεόν  τώ  Χαώ,  οτι  εξάπινα  εγενετο 

XXX   ι  ό  Χόγος.  *Κα\  άπέστειΧεν  Έζεκίας  επΧ   πάντα  ΛσραηΧ  και 
Ίούδαν,  και  επιστοΧάς  εγραψεν  επι  τον  Έφράιμ  και  Μανασσ^  εΧθειν 
εις  οίκον  Κυρίου  είς  Ιερουσαλήμ  ποιησαι  το  φάσεκ  τώ  κυρίω  θεώ 

2  ΊσραήΧ.  2  και  εβουΧεύσατο  6  βασιΧεύς  και  οι  άρχοντες  και  πάσα 
ή  εκκλησία  η  εν  Ιερουσαλήμ  ποιησαι  το  φάσεκ  τω  μην\  τω  δεύτε  ρω. 

3  3ου  γάρ  ήδυνάσθησαν  αύτό  ποιησαι  εν  τω  καιρώ  εκείνω,  οτι  οι  ιερείς 
ούχ   ηγνίσθησαν   ικανοί,   και  ό  Χαός  ού   συνήχθη   είς  Ιερουσαλήμ. 

4  4  και  ή'ρεσεν  ό  Χόγος  εναντίον  του  βασιλέως  και  εναντίον  της  ε'κ- 
τ  κΧησίας.     5 και  έστησαν  Χόγον  διελθεϊν  κήρυγμα  εν  παντί  Ισραήλ 
άπο  Βηρσάβεε  εως  Αάν  εΧθόντες  ποιησαι  το  φάσεκ  Κυρίω  θεώ 
Ισραήλ  εν  Ιερουσαλήμ,  οτι  πΧήθος  ούκ  εποίησεν  κατά  τήν  γραφήν. 

6  6 και  επορεύθησαν  οι  τρέχοντες  σύν  ταίς  επιστοΧαϊς  παρά  του  βασι- 
λέως και  τών  αρχόντων  είς  πάντα  Ισραήλ  και  Ίουδά  κατά  τό  πρόσ- 

ταγμα του  βασιλέως  λέγοντες  Οί  υιοί  Ισραήλ,  επιστρέψατε  προς 

θεόν  ̂ Αβραάμ  και  Ισαάκ  και  Ισραήλ,  και  επιστρέψατε  τούς  άνα- 
σεσωσμενους  τους   καταΧειφθεντας  άπο  χειρός  βασιλέως  Άσσούρ. 

7  7  και  μή  γίνεσθε  καθώς  οί  πατέρες  υμών  και  οι  άδελφοϊ  υμών  οι 
άπεστησαν  άπο  Κυρίου  θεού  πάτερων  αυτών,  και  παρεδωκεν  αυτούς 

3  ειρ  ερήμωσιν  καθώς  ύμεις  οράτε.  8 και  νύν  μή  σκΧηρύνητε  τάς  καρ- 
δίας υμών  δότε  δόξαν  Κυρίω  τώ  θεώ,  και  είσεΧθατε  εϊς  το  άγιασμα 

αυτού  δ  ήγίασεν  είς  τον  αιώνα,  και  δουΧευσατε  τώ  κυρίω  θεώ  υμών, 

9  και  αποστρέψει  αφ'  υμών  θυμόν  οργής.  9  οτι  εν  τω  επιστρεφειν 
υμάς  προς  Κυριον  οι  άδελφοϊ  υμών  και  τά  τέκνα  υμών  έσονται  εν 

33  οιώ  πεντακόσια  Β8·1*        34  ηδυναντο  Α  |  εκδειραι]  δειραι  Α  |  προθ.  ηγνι-  Α 
σαν]   ηγνίσθησαν  προΟνμως  Α  35   κατορτωθη  Β*   κατωρθωθη  Β3*Ά 
XXX  2  εβουλευσατο]  ρο;>1  εβου  ταδ  ίο  νβΐ  π  Ιϊϋί  Α?  3  εδννασθησαν  Α  | 
ποιησαι  αυτο  Α  5  ελθοντας  Α  \  θεω]  θ  ω  (μο)  Α  6  λονδαν  Α  |  τα 
προσ\ταγμα  Α  |  οι  υιοί]  οπι  οι  Α  |  Ισραήλ  $>]  Ιακώβ  Α  |  επιστρέψατε  ι°] 
επιστρέψει  Λ  |  καταλιφθεντας  Α  7  γινεσθαι  Α  8  τα?  καρδίας]  τοι>? 
τράχηλους  Α 
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Β  οίκτειρμοίς  άντϊ  πάντων  αίχμαλωτισάντων  αυτούς,  και  αποστρέψει  είς 
την  γήν  ταύτην  οτι  ελεήμων  και  οίκτείρμων  Κύριος  ό  θεός  ημών, 
και  ουκ  αποστρέφει  το  πρόσωπον  αυτόν  αφ  υμών,  εάν  έπιστρέψω- 
μεν  προς  αυτόν.     10 και  ήσαν  οι  τρέχοντες  διαπορευόμενοι  πόλιν  έκ  ίο 
πόλεως  εν  τώ  ορει  'Έφράιμ  και   Μανασσή  και  εως  Ζαβουλών  και 
εγένοντο  ώς  καταγελώντες  αυτών  και   καταμωκώμενοι.     11  αλλά  αν-  ιι 
θρωποι  *Ασήρ   και  από  Μανασση   και  από   Ζαβονλών  έτράπησαν, 
και  ήλθον  είς  ̂ Ιερουσαλήμ  και  εν  Ιούδα.     12 και  έγένετο  χεϊρ  Κυρίου  ιζ 
δούναι  αντοίς  καρδίαν  μίαν  έλθείν  του  ποιησαι  κατά  τά  προστάγματα 

του  βασιλέως  και  τών  αρχόντων  εν  λόγω  Κυρίου.     13  και  συνήχθησαν  13 
είς  Ιερουσαλήμ  Χαός  πολύς  του  ποιησαι  τήν  έορτήν  τών  άζύμων  εν 

τω  μηνϊ  τω  δεντέρω,  έκκΧησία  ποΧΧή  σφόδρα.     14 και  άνεστησαν  και  14 
καθεΐΧαν  τά  θυσιαστήρια  τά  εν  Ιερουσαλήμ,  και  πάντα  εν  ο'ις  εθν- 
μιώσαν  τοίς  ψευδέσιν  κατεσπασαν  και  έρριψαν  είς  τον  χειμάρρουν 

Κέδρων.     15  και  εθυσαν  το  φάσεκ  τη  τεσσαρεσκαιδεκάτη  του  μηνός  15 
του  δευτέρου-  και  οι  ιερείς  και  οι  Αευεϊται  ένετράπησαν  και  ηγνισαν, 

και  είσήνεγκαν  ολοκαυτώματα  εν  ο'ίκω  Κυρίου.     16 και  έστησαν  έπ\  ι6 
τήν  στάσιν  αυτών  κατά  τό  κρίμα  αυτών  κατά  τήν  έντολήν  Μωυσή 
ανθρώπου  του  θεοΰ,  και  οι  ιερείς  έδέχοντο  τά  αίματα  εκ  χειρός  τών 

Αευειτών.     17 οτι  πΧήθος  της  έκκΧησίας  ουχ  ήγνίσθη,  και  ο'ι  Αευείται  \η 
ήσαν  του  θΰειν  τό  φάσεκ  παντι  τω  μή   δυναμένω  άγνισθήναι  τω 

κυρίω.     18  οτι   πΧεϊστον  του  Χαοϋ  από  'Έφράιμ   και  Μανασσή   και  ι8 
Ισσαχάρ,  ΖαβουΧών,   ουχ  ηγνισαν,  αλλά   εφαγον  τό  φάσεκ  παρά 
τήν  γραφήν   τοΰτο.     και   προσηύζατο  Έζεκίας  περ\  αυτών  λέγων 

Κύριος  αγαθός  έξιΧάσθω  19ύπέρ  πάσης  καρδίας   κατευθυνούσης  εκ-  19 
ζητησούσης  Κύριον  τον  θεόν  τών  πατέρων  αυτών,  και  ού  κατά  τήν 

άγνείαν  τών  αγίων.    20  και  επήκουσεν  Κύριος  τω  'Έζεκία,  και  ίάσατο  ίο 
τον  Χαόν.    21  και  εποίησαν  οι  νιοι  Ισραήλ  οι  ευρεθέντες  εν  Ίερον-  ιτ 
σαΧήμ  τήν  έορτήν  τών  άζύμων  επτά  ημέρας  εν  ευφροσύνη  μεγάλη 

και  καθυμνοΰντες  τώ  κυρίω  ήμέραν  καθ*  ήμέραν,  και  οι  Ιερείς  και  οί 
Αευείται  εν  όργάνοις  τώ  κυρίω.     22  και  εΧάΧησεν  'Έζεκίας  έπι  πάσαν  22 

Α  9  οικτιρμοις  Β13  |  αντι]  έναντι  Α  |  αποστρέψει  ι°]  επιστρέψει  Α  |  οικτιρμων 
&  \  υμων  β0]  ημών  Α  10  οι  τρεχ.  ησαν  Α  11  ενετραπησαν  Α  |  οϊϊι  εν  Α 
12  τα  προστάγματα]  το  πρόσταγμα  Α  13  7τολι>$|  λαο$  Α  14  εθυμιω- 
σαν]  εθνμιωσιν  Β*  εθνμιων  Β^Α  15  τεσσαρισκαιδ.  Β*13  Α  (τεσσαρεσκαώ. 
Β3*3)  |  ηγνισαν]  ηγνισθησαν  Β3*3  (σθη  ίη  πι§)  Α  16  αυτών]  εαυτών  Α  (βίδ) 
18  πλείστον]  το  πλείστον  (τ  ι°  δυρ  Γ3.5  2  ίοΓίβ  Ιίΐί)  Α  |  Ζαβουλων]  ρν  και 
Α  |  ηγνισαν]  ηγνισθησαν  Α  \  οϊϊι  τούτο  Α  |  αγαθοί]  ρΐ"  ο  Α  19  εκζη- 
τησουσης]  εκζητησαι  Α  |  αυτών]  εαυτού  Α  |  αγνιαν  Α 
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XXXI  5 

καρδίαν  τών  Αευειτών  και  τών  συνιόντων  σύνεσιν  άγαθήν  τώ  κυρίω-  Β 
και  συνετέλεσαν  την  έορτήν  των  άζύμων  επτά  ημέρας,  θύοντες  θυσίας 
σωτηρίου  και  έξομολογούμενοι  τω   κυρίω  θεω  των  πατέρων  αυτών. 

23  23 και  έβουλεύσατο  η  εκκλησία  άμα  ποιήσαι  επτά  ημέρας  άλλας·  και 
24  έποίησαν  επτά  ημέρας  έν  ευφροσύνη.  24  οπ  'Έζεκίας  άπηρζατο  τω 

Ιούδα  τή  εκκλησία  μόσχους  χίλιους  και  έπτακισχίλια  πρόβατα·  και 
οί  άρχοντες  άπήρξαντο  τω  λαω  μόσχους  χίλιους  και  πρόβατα  δέκα 

25  χιλιάδας,  και  τά  αγια  τών  ιερέων  εις  πλήθος.  25  και  ηύφράνθη  πάσα 
ή  εκκλησία,  οί  Ιερείς  και  οι  Αευείται,  και  πάσα  ή  εκκλησία  Ίουδα, 
και  οί  ευρεθέντες  εξ  Ισραήλ,  και  οί  προσήλυτοι  οι  είσελθόντες  από 

26  γης  ̂ Ισραήλ  και  οι  κατοικούντες  από  Ιούδα.  26  και  έγένετο  ευφρο- 
σύνη μεγάλη   έν   Ιερουσαλήμ·   από  ημερών   Έαλωμών  υίου  Δαυβιδ 

27  βασιλέως  Ισραήλ  ουκ  έγένετο  τοιαύτη  εορτή  έν  Ιερουσαλήμ.  27  και 
άνέστησαν  οι  ιερείς  οι  Αευείται  και  ηύλόγησαν  τον  λαόν  και  έπη- 
κούσθη  ή  φωνή  αυτών,  και  ήλθεν  ή  προσευχή  αυτών  είς  το  κατοι- 

XXXI    ι  κητήριον  τό  άγιον  αυτού,  είς  τον  ούρανόν.  ΙΚα\  ως  συνετελέσθη 
πάντα  ταύτα,  έξήλθεν  πάς  Ισραήλ  οι  ευρεθέντες  έν  πόλεσιν  Ιούδα, 
και  συνέτριψαν  τάς  στήλας  και  έκοψαν  τά  έίλση  και  κατέσπασαν  τά 

υψηλά  και  τους  βωμούς  από  πάσης  γής  'ΐουδαίας  και  ΒενιαμεΙν  κα\ 
'Έφράιμ  και  από  Μανασσή  εως  είς  τέλος·  και  επέστρεψαν  πάς 
Ισραήλ  έκαστος   είς   τήν   κληρονομίαν   αυτοί)    και    είς   τάς  πόλεις 

2  αυτών.  2  και  εταξεν  Έζεκίας  τάς  εφημερίας  τών  ιερέων  και  τών 
Αευειτών,  και  τάς  εφημερίας  εκάστου  κατά  τήν  εαυτού  λειτουργίαν, 
τοις  Ιερεύσιν  και  τοις  Αευείταις,  είς  την  όλοκαυτωσιν  και  είς  τήν 
θυσίαν  του  σωτηρίου  και  αίνειν  και  έξομολογείσθαι  και  λειτουργείν 

3  έν  ταϊς  πύλαις  έν  ταίς  αύλαίς  οίκου  Κυρίου.  3 και  μερις  του  βασι- 
λέως εκ  τών  υπαρχόντων  αυτού  είς  τάς  όλοκαυτώσεις  τήν  πρωινήν 

και  τήν  δειλινήν,  και  όλοκαυτώσεις  είς  σάββατα  και  α$·  τάς  νουμη- 
4  νιας  και  είς  τάς  έορτάς  τάς  γεγραμμένας  εν  τώ  νόμω  Κυρίου.  4  και 
είπαν  τω  λαώ  τοις  κατοικοΰσιν  εν  Ιερουσαλήμ  δούναι  τήν  μερίδα 
τών  Ιερέων  και  τών  Αευειτών,  οπως  κατισχύσουσιν  έν  ττ/  λειτουργία 

5  οίκου  Κυρίου.     5 και  ως  προσέταξεν  τον  λόγοι/,  έπλεόνασεν  Ισραήλ 

22  τω  κυριω  (2°)]  οπι  τω  Α       23  εποιησα  Β1)νίί1  |  ευφροσύνη]  56η  ταδ  ι  Πΐ  Α 
(ίοΓίο  ν)  ΐη  Α  24  οι|  οι  αρχ.  Β*  (οπι  οι  1°  Β13)  25  απο  2υ]  εν  Λ 
26  ήμερων  Σαλωμων]  των  ημ.  του  Σαλ.  Α  27  οι  Α.]  ρΓ  και  Α 
XXXI  1  έκοψαν]  εξεκοψαν  Α  |  οιτι  γης  Α  |  Βφραιμ]  ρτ  εξ  Α  |  επεστρεψεν 
Α  |  αυτόν]  εαυτού  Α  |  αυτών]  εαυτών  Α  2  οπι  εν  ταυ  πνλαις  Α 
3  ολοκακτωσυ  Α  (Ιπη)  |  τωσυ  την  πρωινη\  κ  την  δειλινήν  ολοκαυ  Αα(ηι^'  (δίο) 
4  είπαν]  ειπεν  Α  5  επλεονασαν  Α  |  Ισραήλ  ι°]  ρΐ  οι  νιοι  Α 
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Β  απαρχην   σίτου  και  οίνου  και  ε*λαίου  και  μέλιτος   και   παν  γένημα 
αγρον·  και  έπιδέκατα  πάντα  εις  πλήθος  ήνεγκαν  οι  υιο\  Ισραήλ  και 
Ίουδα.     6  και  οι   κατοικούντες  εν   ταϊς    πόλ€σιν   Ίοΰδα    και   αυτοί  6 
ήνεγκαν  έπιδέκατα  μόσχων  και  προβάτων  και  έπιδέκατα  αϊγών,  και 

ήγίασαν  τω  κυρ'ιω  θεώ  αυτών,  και  είσήνεγκαν  και  εθηκαν  σωρούς. 
7 (ν  τω  μην\  τω  τρίτω  ήρξαντο  οι  θεμέλιοι  σωροί  θεμελιούσθαι,  και  η 

εν  τω  έβδόμω  μηνι  συνετελέσθησαν.    8  και  ηλθεν  'Έζεκίας   και  οι  8 
άρχοντες  και  είδον  τους  σωρούς,  και  ηύλόγησαν  τον  κύριον  και  τον 

λαόν  αυτού  Ισραήλ·    9  και  έπυνθάνετο  'Έζεκίας  των  ιερέων  και  των  $ 
Αευειτών  ύπερ  των  σωρών.     10 και  είπεν  Άζαρίας  ό  ιερεύς  6  άρχων  ίο 
είς  οίκον  Σαδώκ,  και  είπεν  Έ£  ου  ήρκται  φέρεσθαι  ή  απαρχή  εις 

οίκον  Κυρίου,  έφάγομεν  και  επ'ιομεν  και  κατελίπομεν    οτι  Κύριος 
ηύλόγησεν  τον  λαόν  αυτού,  και  κατελίπομεν  επί  το  πλήθος  τούτο. 

11  και  είπεν  'Έζεκίας  έτοιμάσαι   παστοφόρια  εις  οίκον   Κυρίου·  και  ιι 
ήτοίμασαν.     12 και  ήνεγκαν  εκεί  τάς  άπαρχάς  και  τά  έπιδέκατα  εν  ΐ2 
πίστει,  και  έπ   αυτών  επιστάτης  Χωμενίας  ό  Αευείτης,  και  ΣεμεεΙ  ό 

αδελφός  αυτού  διαδεχόμενος,  13  και  Ειτ^λ  και  Όζείας  και  Μάεθ  και  13 
Άσαήλ    και  Ίερειμώθ    και  'Έζαβάθ   και  Ίβειήλ   και   Σαμαχειά  και 
θάραι,  Βαι/αι'αί  και  οί  υίοι  αυτοί),  καθεσταμένοι  διά  Χωι/ειηου  και 
Σβ/αεα  του   αδελφού  αυτού,   καθώς  προσέταξεν  ό  βασιλεύς  'Έζεκίας 
και  Άζαρίας  ό  ήγούμενος  οίκου  Κυρίου.     14 και  Κωρή  ό  τού  Α'ιμάν  ό  14 
Αευείτης  ό  πυλωρός   κατά   ανατολάς  επ\  τών  δομάτων  δούναι  τάς 

άπαρχάς  Κυρίω   και  τά  άγια  τών   άγιων.     15  διά  χειρός  "θδομ  και  15 
Βενιαμεϊν  και  Ιησούς  και  Σεμεε\  και  Μαρίας  και  Σεχονίας,  διά  χειρός 
τών  ιερέων  εν  πίστει  δούναι  τοϊς  άδελφοίς  αυτών  κατά  τάς  εφημε- 

ρίας, κατά  τον  μέγαν  και  τον  μικρόν,  16 έκαστος  της  έπιγονής  τών  ι6 
αρσενικών  από  τριετούς   και  επάνω,   παντι  τω   εισπορευομένω  εϊς 
οίκον  Κυρίου,  εις  λόγον  ημερών  εις  ήμέρας,  λειτουργίαν  έφημερίαις 

διατάξεως  αυτών.     17 ούτος  ό  καταλοχισμός  τών  ιερέων  κατ*  ο'ίκους  17 
πατριών,  και  οι  Αευεϊται  εν  ταΊς  έφημερίαις  αυτών  από  εικοσαετούς 

Α       5  ήνεγκαν  ει%\  πλήθος  Α  6  αυτών]  εαυτών  Α  \  σωρονς]  +  '  σωρουνί  Α 
7  οτη  θεμέλιοι  Α  8  ειδον]  ειδοντες  Α  10  ειπεν  ι°]  +  προ$  αυτόν  Α  \  οηι 
και  ειπεν  ι°  Α  \  η  απαρχή  ψερεσθαι  Α  \  κατελειπομεν  Α  \  ευλογησεν 
Α  |  αυτοί;]  εαυτόν  Α  \  επι]  ετι  Α  11  Ε^βκια$]  +  ετι  Α  12  ήνεγκαν] 
εισηνεγκαν  Α  \  Χωχενιας  Α  |  Σεμει  Α  (ΐΐεπι  13,  15)  1!*  Έιηλ]  Ιειηλ  Α  \ 
Οζειας]   ΟΓα^α5   Α  |  Μαεθ]  Ναε0   Α  \  Ιεριμωθ  Α  \  Εζαβαθ]  Ιω&βαθ  Α 
Ιεειηλ]  Ιειηλ  Α  |  Σαμαχια    Α  \  θαναι]    Μα\αθ   Α  \  Βαναιας]   ρΓ   και   Α  \ 
Χωχενιον  Α        14  Αιμαν]  Ιεμνα  Α  \  κατά}  κατ  Α  \  δωμάτων  Α        15  Ιησον 
Α  |  τον  μικρόν]  ρΓ  κατα  Α  16  έκαστος]  έκτος  Α  |  ημέρας]  ημεραν  Α  | 
λειτουργίαν]  ρΓ  ευ  Α 
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ι8  και  επάνω  εν  διατάξει,  18 εν καταλοχίσαι  εν  πάση  επιγονη  νιων  αυτών  Β 
και  θυγατέρων  αυτών  εις  πάν  το  πλήθος,  οτι  εν  π'ιστει  ηγνισαν  το 

19  αγιον  19  τοις  νίοϊς  5 Ααρών  τοΊς  ιερατενονσιν  και  οι  από  τών  πόλεων 
αυτών  εν  πάστ)  πόλει  και  πόλει  άνδρες  οι  ώνομάσθησαν  εν  ονόματι, 

δούναι  μερίδα  παντϊ  άρσενικω  εν  το"ις  ιερενσιν  και  π  αντί  καταριθμον- 
2ο  μενω  εν  τοΐς  Αενείταις.  20  και  εποίησεν  ούτως  'Έζεκίας  εν  παντϊ 

Ίοΰδα,  και  εποίησεν  το  καλόν  και  το  εύθες  εναντίον  τον  κυρίου  θεού 

2ΐ  αυτόν.  21  και  εν  παντϊ  εργω  ω  ήρξατο  εργασία  εν  ο'ικω  Κυρίου,  και 
εν  τω  νόμω  και  εν  τοις  προστάγμασιν  εξεζήτησεν  τον  θεόν  αυτόν  εξ 
όλης  ψυχής  αύτοΰ,  και  εποίησεν  και  εύοδώθη. 

ΧΧΧΠ  ι  ΙΚαι  μετά.  τονς  Χόγονς  τοντονς  και  την  άληθειαν  ταΰτην  ηλθεν 
Σενναχηρεϊμ  βασιλεύς  Άσσυρίων,  και  ήλθεν  επϊ  Ίουδαι/  και  παρε- 
νέβαλεν  επϊ  τας  πόλεις  τας  τειχηρεις,  και  είπεν  προ  κατάλαβε σθαι 

2  αύτάς.    2 και  είδεν  Έζεκίας  ότι  ηκει  Σενναχηρεϊμ  και  το  πρόσωπον 
3  αύτοΰ  του  πολεμησαι  επϊ  Ιερουσαλήμ.  3 και  εβουλενσατο  μετα  τών 
πρεσβυτέρων  αύτού  και  τών  δυνατών  εμφράξαι  τα  ύδατα  τών  πηγών 

4  α  ην  εξω  της  πόλεως·  και  συν επ ίσχυσαν  αύτώ.  4  και  συνηγαγεν 
λαόν  πολύν  και  ενεφραξεν  τα  ύδατα  τών  πηγών  και  τον  ποταμόν 
τον  διορίζοντα  δια  της  πόλεως,  λέγων  Μη  ελθτ)  βασιλεύς  Άσσούρ 

5  και  ενρη  νδωρ  πολύ  και  κατισχνση.  5  και  κατίσχνσεν  Έζεκίας 
και  ωκοδόμησεν  πάν  τό  τείχος  τό  κατεσκαμμενον  και  πύργους  και 
εξω  προτείχισμα  αλλο,  και  κατίσχνσεν  τό  άναλημμα  πόλεως  Ααυείδ, 

6  και  κατεσκεύασεν  όπλα  πολλά.  6 και  εθετο  άρχοντας  του  πολεμον 
επϊ  τον  λαόν,  και  σννηχθησαν  προς  αύτόν  επϊ  την  πλατείαν  της 
πύλης    της    φάραγγος,    και    ελάλησεν    επϊ    καρδίαν    αυτών  λέγων 

7  7  Ισχύσατε  και  άνδρίζεσθε,  μη  πτοηθητε  από  προσώπου  βασιλέως 
Άσσοΰρ   και  από   προσώπου   παντός  του   έθνους  τον  μετ  αύτον· 

8  οτι  μεθ*  ημών  πλείονες  η  μετ*  αύτον.  8 μετα.  αύτον  βραχίονες  σάρ- 
κινοι, μεθ  ημών  δε  Κύριος  ό  θεός  ημών,  του  σώζειν  και  του  πολε- 

μείν  τον  πόλεμον  ημών.     και  κατεθάρσησεν  6  λαός  επι  το7ς  λόγοις 
9  Ε^εκιου  βασιλέως  Ίουδα.  9 Και  μετα  ταύτα  άπεστειλεν  Σεν- 
ναχηρεϊμ  βασιλεύς  Άσσυρίων  τούς  παΐδας  αύτον  επϊ  Ίερονσαλήμ, 

18  εγκαταλοχισαι        εν  καταλοχιαις  Α  |  ηγνισαν  το  αγιον]  ηγιασαν  τον  Α 
αγ.  Α  20  του  κύριοι/]  οιτι  τον  Α  21  ω]  ρτ  εν  Α  |  αυτού  ι°]  εαυτού 
Α  |  ψυχής]  ρΓ  της  Α  |  οιτι  και  40  Α  |  ευωδωθη  Βα5  XXXII  2  και  το] 
κατα  Α  3  αυτού]  εαυτού  Α  \  των  δυνατών]  οιτι  των  Α  4  βασιλεύς] 
ρΐ"  ο  Α  5  κατεσκαμμενον]  κατεσπασμενον  Α  6  επι  ι°]  εις  Α  |  καρδιαν] ])Γ  την  Α  7  του  έθνους]  οιτι  του  Α  8  οιη  μετα  αυτού  Α  9  αυτού] 
εαυτού  Α  9 — 28  (λσσυριων ..  .σίτου)  Γ6ΐΓ3.0ΐ3.νϊί  δρίπίΐΐδ  οί  αοοβηΐιΐϋ 
Λίΐρΐηχίί:  Α'' 
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Β  και  αυτός  έπ\  \αχε\ς  και  πάσα  ή  στρατεία  μετ  αύτού,  καϊ  άπέστειλεν 

προς  'Έζεκίαν  βασιλέα  Ιούδα  και  7τρόί  πάντα  Ίουδά  τον  εν  Ιερου- 
σαλήμ λέγων  10 Ούτως  λέγει  ό  βασιλεύς  Άσσνρίων  Έπϊ  τ'ι  νμεΐς  πε-  ίο 

ποίθατε ;  καθήσεσθε  εν  τη  περιοχή  εν  Ιερουσαλήμ ;  ιιούχι  Έζεκίας  ιι 
άπατα  υμάς  του  παραδούναι  υμάς  είς  θάνατον  και  είς  λιμόν  και  εις 

δίψ-αν,  λέγων  Κύριος  6  θεός  ημών  σώσει  υμάς  εκ  χειρός  βασιλέως 
Άσσούρ  ;  12ούτός  εστίν  'Έζεκίας  ος  περιεΐλεν  τα  θυσιαστήρια  αυτού  ΐ2 
καϊ  τα  υψηλά  αυτού,  κα\  είπεν  τω  Ίουδα  και  τοις  κατοικούσιν  εν 
Ιερουσαλήμ  λέγων  Κατέναντι  τού  θυσιαστηρίου  τούτου  προσκυνήσετε 

και  έπ'  αύτώ  θυμιάσετε.     13ού  γνώσεσθε  ο  τι  έποίησα  εγώ  και  οί  13 
πατέρες  μου   πάσι  τοις  λαοϊς  τών  χωρών;  μή  δυνάμενοι  ήδύναντο 
θεο\  τών  εθνών  πάσης  της  γης  σώσαι  τον  λαον  αύτών  εκ  χειρός 

μου ;   ΙΑτίς  εν  πάσι  τοΊς  θεοις  τών  εθνών  τούτων  ους  έξωλέθρευσαν  14 
οι  πατέρες  μου  ;  μή  ήδύναντο  σώσαι  τον  λαον  αύτών  εκ  χειρός  μου, 

οτι  δυνήσεται  ό  θεός  υμών  σώσαι  υμάς  εκ  χειρός  μου;   15  νυν  μή  15 
άπατάτω  υμάς  'Έζεκίας,  και  μή  πεποιθέναι  υμάς  ποιείτω  κατά  ταύτα, 
καϊ  μή  πιστεύετε  αύτώ·  οτι  ού  μή  δύνηται  ό  θεός  παντός  έθνους  και 
βασιλείας  τού  σώσαι  τον  λαον  αυτού  έκ  χειρός  μου  και  εκ  χειρός 
πατέρων  μον,  οτι  6  θεός  υμών  ού  μή  σώσει  υμάς  έκ   χειρός  μου. 

ι6και  ετι  έλαλησαν  παίδες  αύτού  έπϊ  Κύριον  θεόν  και  επ\  'Έζεκίαν  ι6 
7ταιδα  αύτού.     17  και  βιβλίον   εγραψεν   όνειδίζειν  τον   κύριον   θεόν  \η 
Ισραήλ,  και  είπεν  περί  αύτού  λέγων  Ώς  θεοϊ  τών  εθνών  της  γης 
ουκ  εξειλαντο  λαούς  αύτών  εκ  χειρός  μον,  ούτως  ού  μή  έξέληται  ό 

θεός  'Έζεκίου  λαον   αύτού   έκ    χειρός   μον.     18  και    έβόησεν   φωνή  ι3 
μεγάλη    Ιονδαιστϊ  έπ\  λαον    Ιερονσαλήμ  τον  έπϊ  τού  τείχους  τού 
βοηθήσαι  αύτοις  και  κατασπάσαι,  οπως  π ροκαταλάβωνται  τήν  πόλιν. 

19  και  έλάλησεν  επ\  θεόν  Ιερονσαλήμ  και  ώς  και  έπι  θεούς  λαών  19 

της  γης,   εργα    χειρών    άνθρώπων.     20  και  προσηύξατο  'Έζεκίας  6  2ο 
βασιλεύς   και  Ήσαια$·  νίόί  Άμώς  ό   προφήτης    περί   τούτων,  και 
έβόησεν  εις  τον  ούρανόν.    21  και  άπέστειλεν  Κύριος  άγγελον  έξέ-  ι\ 
τριψεν  πάν  δυνατόν  και  πολεμιστήν  και  άρχοντα  και  στρατηγόν  εν 

Α  9  στρατιά  Α  |  Ιούδα  2°]  Ιουδαν  Α  10  λέγει]  +  Σενναχηρειμ  Α  |  τι]  τινι  Α  | 
καθήσεσθε]  καθησθαι  Α  11  οπι  ευ  2°  Α  |  διψαν]  θλιψιν  Α  |  ημων]  νμων  Α 
12  περιειλε  Α  (?Α*)  |  οπι  εν  Α  |  προσκυνησεται  Α  |  αυτω]  αυτού  Α  (  θνμια- 
σεται  Α  13  ο  τι]  τι  Α  |  εγω  εποιησα  Α  |  πασιν  Α  |  εδνναντο  Α  14  τυ  εν 
πασι  ηοη  ίηδΐ  ΒΒ  |  πασιν  Α  |  εξωλοθρ.  Β13  |  αυτών]  εαυτών  Α  15  αντον]  εαυτόν 
Α  |  ο  θεός  (2°)]  οιώ  ο  Α  17  λαούς  αυτών]  τους  λ.  εαυτών  Α  |  αυτού  2°]  εαυτόν 
Α  18  λαον  Ιερ.]  Ιλημ  και  τον\  λαον  Α  19  θεον]  ρχ  τον  Α  |  οηι  και  2°  Α  \ 
θεούς  λαων  Α]  θύ  ΣαλωΙμων  Β  |  εργα  Α]  έργων  Β  20  εβοησαν  Α  21  αγγέ- 

λου Β*  (αγγελον  Β1)  |  εξετριψεν]  ρΓ  και  Β3ΐ>  (κ  δαρεΓδΟΓ)  Α  |  παν]  ταντα  Α ιι6 
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ττ}   παρεμβολή  βασιλέως  ̂ Ασσούρ'  κα\  άπεστρεψεν  μετά.  αισχύνης  Β 
προσώπου  εις  την  γήν  αυτόν.     κα\  ήλθεν  εϊς  οίκον  θεοί)  αυτού,  κα\ 
των   εξελθόντων   εκ.    κοιλίας   αίιτοϋ    κατέβαλον   αυτόν   εν  ρομφαία. 

22  22 κα\  εσωσεν  Κύριος  'Έζεκίαν  και  τούς  κατοικοΰντας  εν  Ιερουσαλήμ 
εκ  χειρός  Σενναχηρε\μ  βασιλέως  Άσσοϋρ  και  εκ  χειρός  πάντων,  κα\ 

23  κατέπαυσεν  αυτούς  κυκλόθεν.  23 και  πολλο\  εφερον  δώρα  τω  κνρίω 
εις  Ιερουσαλήμ  και  δόματα  τω   Έζεκία  βασιλεΐ  Ιούδα,  και  ίιπερήρθη 

24  κατ  οφθαλμούς  πάντων  τών  εθνών  μετά  ταύτα.  24  Έν  ταΐί 
ήμεραις  εκείναις  ήρρώστησεν  Έζεκίας  εως  θανάτου,  και  προσηύξατο 

25  προς  Κύριον,  και  επήκουσεν  αύτω,  και  σημείον  εδωκεν  αύτω.  25 και 
ού  κατά  το  άνταπόδομα  6  εδωκεν  αύτω  άπεδωκεν  Έζεκίας,  αλλά 

νψώθη  ή  καρδία  αύτού'  και  εγενετο  επ'  αύτον  οργή  και  επ\  Ίουδά 
26  και  Ιερουσαλήμ.  26  και  εταπεινώθη  Έζεκίας  από  του  ύψους  της 

καρδίας   αύτού,   και    οι   κατοικούντες   Ιερουσαλήμ,   και    ουκ  επήλ- 

27  θεν  επ'  αυτούς  οργή  θεού  εν  τάΐς  ήμεραις  Έζεκίου.  27 και  εγενετο 
τώ  Έζεκία  πλούτος  και  δόξα  πολλή  σφόδρα·  και  θησαυρούς  εποίησεν 
αύτω  αργυρίου   και  χρυσίου   και  τού  λίθου  τού  τιμίου,  και  εις  τά 

28  αρώματα  και  όπλοθήκας  και  εις  σκεύη  επιθυμητά,  2δκαι  πόλεις  εις 
τά  γενήματα  σίτου  και  ελαίου  και  ο'ίνου,  και  φάτνας  παντός  κτήνους 

29  και  μάνδρας  εις  τά  ποίμνια,  29  και  πόλεις  άς  ωκοδόμησεν  αύτω  και 
άποσκευήν  προβάτων  και  βοών  εϊς  πλήθος,  ότι  εδωκεν  αύτω  Κύριος 

5ο  άποσκευήν  πολλήν  σφόδρα.  3°αύτός  Έζεκίας  ενέφραξεν  τήν  εζοδον 
τού  ύδατος  Σειών  τό  άνω,  και  κατηύθυνεν  αυτά  κάτω  προς  λίβα  της 

πόλεως   Ααυείδ'   και  εύοδώθη  'Έζεκίας  εν   πάσι  τοις  εργοις  αύτού. 
3ΐ  31  και  ούτως  τοϊς  π ρεσβύταις  τών  αρχόντων  από  Βαβυλώνος  τοις 

άποσταλεϊσιν  προς  αύτον  πυθεσθαι  παρ'  αύτού  τό  τέρας  ό  εγενετο 
ε'πϊ  της  γης,  εγκατελιπεν  αύτόν  Κύριος  τού  πειράσαι  αυτόν,  είδεναι 

32  τά  εν  ττ)  καρδία  αύτού.  32 και  τά  κατάλοιπα  τών  λόγων  Έζεκίου  και 
τό  έλεος  αύτού,  Ιδού  γεγραπται  εν  τή  προφητεία  'Ησαίου  υιού  Άμώς 

33  τού  προφήτου  και  ε'πϊ  βιβλίου  βασιλέων  Ίουδα  και  Ισραήλ.    33 και 

21  μετα  αισχ.  προσ.]  το!  πρόσωπον  μετα  αισχύνης  Α  |  αντου  ι°]  εαυτόν  Α 
Α  |  ηλθεν]  εισηλθεν  Α  |  θεου]  ρΓ  του  Α  |  αυτού  2°]  εαυτού  Α  |  κατελαβον 
Α*νιά  (κατέβαλον  Α^)  22  οΐϊϊ  εν  Α  |  Ασσονρ]  Ασσνριω\  Α  |  κνκλωθεν 
Λ''  (κνκλοθεν  Α* νκ1)  23  νπερηρθη]  υπηρθη  Α  |  μετα]  ρΓ  και  Α  ((ΙίκΙΐηχ 
η,ηΐε  μετα  13  αηΐο  και  Α)  24  εκειναις  ηρ  8ΐιρ  Γα$  Α3  |  αυτω  ι"]  αυτόν  Β3ΐ)Α 
25  άπεδωκεν]  ανταπεδωκεν  Α  |  αλλα]  αλλ  Λ  |  Ιονδαν  Α  26  αυτόν]  εαυτού 
Α  |  θεον]  κν  Α  27  αυτω]  εαυτω  Α  28  και  4°]  +  κώμα*  κ  Β;ι1"">ϊ  +  κωμας 
Α  29  αυτω  ΐ°]  εαυτω  Α  30  Σειων]  Σιων  Βύ  Γιων  Α  |  ενωδωθη  Βι1'  | 
πασιν  Α  \  αυτού]  εαυτού  Α  31  πρεσβενταις  Β;ι1Ά  |  γψ]  +  και  Α  \  εγκα- 
τελειπεν  Α  32  κατάλοιπα]  λοιπά  Α  |  προφητια  Α 

ιι7 
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Β  έκοιμήθη  Έζεκίας  μετά  τών  πάτερων  αυτού,  και  έθαψαν  αυτόν  εν 
άναβάσει  τάφων  υιών  Ααυείδ'  και  δόζαν  και  τιμήν  έδωκαν  αύτώ  εν 
τώ  θανάτω  αυτοί)  πάς  Ίουδά  και  οι  κατοικούντες  εν  Ιερουσαλήμ-  και 
έβασίλευσεν  Μανασσή  υιός  αυτού  άντ  αυτού. 

^Ω,ν  δέκα  δύο  ετών  Μανασσής  εν  τω  βασιλεύσαι  αυτόν,  και  πεντή-  ι  XXXII 
κοντά   πέντε  ετη   έβασίλευσεν   εν   Ιερουσαλήμ.    2 και  έποίησεν   το  2 
πονηρόν  εναντίον  Κυρίου,  από  πάντων  τών  βδελυγμάτων  των  εθνών 
ους  έξωλέθρευσεν  Κύριος  από  προσώπου  τών   υιών  Ισραήλ.    3 και  3 
έπέστρεψεν  και   ώκοδόμησεν  τα  ύψηλά   α   κατέσπασεν   Έζεκίας  6 
πατήρ  αυτού,  και  εστησεν  στήλας  τοις  ΒααΧε\μ  και  έποίησεν  άλση, 
και   προσεκύνησεν   πάση  τη   στρατεία  του  ουρανού  και  έδούλευσεν 

αύτόίς.    4  και  ώκοδόμησεν  θυσιαστήρια  εν  οϊκω  Κυρίου  ου  είπεν  Κύριος  4 
Έν  Ιερουσαλήμ  εσται  το  ονομά  μου  εϊς  τον  αιώνα.    5 και  ώκοδόμησεν  5 
θυσιαστήρια  τη  πάση  στρατεία  του  ουρανού   εν  τοις   δυσιν  αύλαις 

ο'ίκου  Κυρίου.    6 και  αυτός  διήγαγεν  τα.  τέκνα  αυτού  εν  πνρ\  εν  γέ  ό 
βανέ  Έννόμ·  και  έκληδονίζετο  και  έφαρμακεύετο  και  οίωνίζετο,  και 
έποίησεν  ένγαστριμυθους  και  έπαοιδους·  έπΧήθυνεν  τού  ποιήσαι  τό 
πονηρόν  εναντίον  Κυρίου  τού   παροργίσαι  αυτόν.     7  και  εθηκεν  τό  η 
γΧυπτόν  τό  χωνευτόν,  εικόνα  ήν  έποίησεν,  έν  οίκω  θεού  ού  είπεν  ο 

θεός  προς  Ααυε\δ  και  Έαλωμών  τον  υιόν  αυτού  Έν  τώ  ο'ίκω  τούτω 
και  Ιερουσαλήμ,  ήν  έξελεξάμην   έκ  πασών   φυΧών   ̂ Ισραήλ,  θησω 
τό  ονομά  μου  εις  τον  αιώνα.    8  και  ού  προσθήσω  σαΧεύσαι  τον  πόδα  8 
Ισραήλ  από  της  γης  ης  έδωκα  τοΐς   πατράσιν   αυτών,  πΧήν  εάν 
φυΧάσσωνται  τού  ποιήσαι  πάντα  ά  ένετειΧάμην  αύτοϊς  κατά  πάντα 
τον  νόμον,  τα  προστάγματα  και  τά  κρίματα  έν  χειρ\  Μωυσή.     9  και  9 
έπΧάνησεν  Μανασσής  τον  Ίούδαν  και  τους  κατοικούντας  έν  Ιερου- 

σαλήμ, τού  ποιήσαι  τό  πονηρόν  υπέρ  πάντα  τά  εθνη  ά  έξήρεν  Κύριος 

από  προσώπου  υιών   ΙσραηΧ.     10 και  έΧάλησεν  Κύριος  έπ\  Μανασσή  ίο 
και  έπ\  τον  Χαόν  αυτού,  και  ουκ  έπήκουσεν.     11  και  ή'γαγεν  Κύριος  π 
βιτ'   αυτούς   τους   άρχοντας  της   δυνάμεως  βασιλέως   Άσσούρ,  και 

Α  33  αυτόν  ι°]  εαυτόν  Α  |  Μανασσψ  Α3?  (Μανασση  Α*)  XXXIII  1  οηι 
Μανασσης  Α  \  οπι  πέντε  Α  2  εναντίον]  ενώπιον  Α  \  εξωλοθρ.  Β15  3  τοις 
Βααλειμ]  ταυ  Β.  Α  |  στρατιά  Α  (ΐΐβπι  5)  5  Τ77  πάση]  παση  τη  Α 
6  διηγαγεν]  διηγεν  Α  \  γε  βανε  Έννομ]  γη\  Βεεννομ"1"  Α  \  οιωνιζετο  κ.  εφαρμ. 
Α  |  εγγαστριμ.  Β11  |  εττληθννεν]  εποήησεν  Α  7  το  χων.]  ρΓ  και  Α  | 
θεον]  'κν  Α  |  Σαλωμων]  ρΓ  προς  Α  \  τον  υιον]  οηι  τον  Α  \  θησω]  σωθητω  Α 8  κριματα]  +  και  δικαιώματα  Α  9  Οίη  Κνριο*  Α  |  νιων)  ρΓ  των  Α 
10  επηκονσεν]  επηκονσαν  Β3ΐ)?  ηκουσαν  Α  11  αντονς]  αντον  Α  \  δυνά- 

μεως] δυναστείας  Α 
π8 
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κατέλαβον  Μανασσή  εν  δεσμοις   και  εδησαν   αυτόν   εν   πεδαις   και  Β 

ΐ2  ήγαγον  ««  Βαβυλώνα.  12  και  ώί  εθλίβη,  εζητησεν  τό  πρόσωπον 
τον  κυρίου  θεού  αυτού,  και  εταπεινώθη  σφόδρα  από  προσώπου  θεού 

13  των  πάτερων  αυτού·  13 και  προσηύξατο  προς  αυτόν,  και  επήκουσεν 
αυτού·  και  επήκουσεν  της  βοής  αυτού,  και  επεστρεψεν  αυτόν  εις 
Ιερουσαλήμ,  επι  την  βασιλείαν  αυτού·  και  εγνω  Μανασσής  ότι  Κύριος 

ΐ4  αυτός  εστίν  θεός.  Ι4Και  ωκοδόμησεν  μετά  ταύτα  τείχος  εζω  της 
πόΧεως  Ααυε\δ  από  Χιβός  κατά  Τιόν  εν  τώ  χειμάρρω  και  εκπορευο- 

μενων  την  πυΧην  την  κυκΧόθεν  και  εις  αυτόν  "Οπλα,  και  ϋψωσεν 
σφόδρα·    και   κατεστησεν   άρχοντας  της   δυνάμεως  εν   πάσαις  ταΐς 

15  πόΧεσιν  ταϊς  τειχήρεσιν  εν  Ιούδα,  15 και  περιείλεν  τους  θεούς  τούς 
άΧΧοτρΐους  και  το  γΧυπτόν  εξ  οΐκου  Κυρίου,  και  πάντα  τά  θυσιαστήρια 

ά  ωκοδόμησεν  εν  ορει  ο'ικου  Κυρίου  και  εν  ΙερουσαΧήμ  και  έξωθεν  της 
ι6  πόΧεως.  ι6καί  κατώρθωσεν  τό  θυσιαστήριον  Κυρίου,  και  εθυσίασεν 

επ'  αυτό  θυσίαν  σωτηρίου  και  αΐνεσεως,  και  ειπεν  τω  Ιούδα  τού 
ΐ7  δουΧεύειν  Κυρίω  θεώ  Ισραήλ.     17  πΧήν  6  Χαός  ετι  επί  τών  υψηλών 
ι8  πΧήν  Κύριος  ό  θεός  αυτών.  18 και  τά  Χοιπά  τών  λόγων  Μανασσή 

και  ή  προσευχή  αυτού  προς  τον  θεόν  και  λόγοι  τών  όρώντων  λαλούν- 

19  των  προς  αυτόν  επ*  ονόματι  θεού  Ισραήλ,  19 ιδού  επι  Χόγων  ̂ προσ- 
ευχής αυτού,  και  επήκουσεν  αυτού·  και  πασαι  αί  άμαρτίαι  αυτού 

και  αποστάσεις  αυτού,  και  οι  τόποι  βφ'  οίί  ωκοδόμησεν  τά  υψηλά  και 
εστησεν  εκεί  (ίΧση  και  γλυπτά  πρό  τού  ε'πιστρεψαι,  ιδού  γεγραπται 

2ο  επι  τών  λόγων  τών  όρώντων.  20 και  εκοιμήθη  Μανασσής  μετά  τών 
πάτερων  αυτού,  και  έθαψαν  αυτόν  εν  παραδείσω  οίκου  αυτού·  και 
εβασιΧευσεν  άντ  αυτού  Άμώς  υιός  αυτού. 

2ΐ       2Ι*Ων  είκοσι  και  δύο  ετών  Άμώς  εν  τώ  βασιΧευειν  αυτόν,  και  δύο 
22  ετη  εβασιΧευσεν  εν  ΙερουσαΧήμ.  22 και  εποίησεν  τό  πονηρόν  ενώπιον 

Κυρίου  ως  εποίησεν  Μανασσής  ό  πατήρ  αυτού·  και  πάσιν  το7ς  εΙδώΧοις 
οις  εποίησεν  Μανασσής  ό  πατήρ  αυτού  εθυεν  Άμώς  και  εδούΧευσεν 

23  αύτοϊς.    23  και    ουκ    εταπεινώθη    εναντίον    Κυρίου    ως  εταπεινώθη 

11  κατελαβοντο\  Α  12  τον  κνριον]  κν  τον  Α  \  θεον  2°]  ρΓ  τον  Λ 
Α  |  αντον  2°]  εαντον  Α  13  οπι  και  επεστρεψεν. .  .βασιλείαν  αντου  Α  | 
θεο{\  ρΓ  ο  Α  14  μετα  ταντα  ωκοδόμησεν  Α  \  Γιον]  νοτον  Β115  Α  |  και 
1°]  +  κατα  την  εισοδον  την  δια  της  πνλης  της  ιχθνικης  και  περιεκνκλωσεν 
(-σε  Βη1')  το  άδυτοι  και  Β3ΐ,,η£ιηΓ  Α  |  εκπορενομενων]  πορενομενων  Α  \  αντον] 
αντο  Α  |  Οφλα  Α  15  οπι  εν  1°  Α  \  έξωθεν]  εξω  Α        18  προς  ι°]  ρχ  η 
βί&νίά  α.  |  λόγοι]  ρΓ  οι  Α  |  θεον]  ρτ  κν  Α  19  επηκονσεν]  ρΓ  ω$  Α  |  απο- 

στάσεις] αι  αποστασιαι  Α  \  των  λόγων]  ΟΙΓ1  των  Λ  20  αυτοί;  ι°]  εαυτοί; 
Α  21  ετων  είκοσι  και  δνο  Α  22  ο  πηρ\  αντον  Μανασσης  (2°)  Α  \ 
εδονλενεν  Α 
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Β  Μανασση   ό  πατήρ  αυτόν,  οτι  νιος  Άμως  επληθννεν  πλημμελειαν. 

24 και  επεθεντο  αντω  οι  παίδες  αυτοί),  κα\  (πάταξαν  αντον  εν  ο'ίκω  24 
αύτοΰ.    25  και  επάταζεν   ό  λαος  της  γης  τούς  επιθεμενονς  έπϊ  τον  25 
βασιλέα  Άμώς'   κα\  εβασιλενσεν  6  λαος  της  γης  τον  Ίωσείαν  νιον 
αντον  άντ  αντον. 

**Ω,ν  υκτω  ετων   Ιώ&είαέ  εν  τω  βασιλενσαι  αντόν,  και  τριάκοντα  ι  ΧΧΧΓ 
(ν  ετος  εβασιλενσεν  εν  Ίερονσαλήμ.    2  κα\  εποίησαν  το  ενθες  εναντίον  2 
Κυρίου,  και  επορείιθη  εν  όδοις  ΑανεΙδ  τον  πατρός  αντον,  κα\  ονκ  εξε- 
κλινεν  δεξιά  κα\  αριστερά.     3κα\   εν  τω  όγδόω  ετει  της  βασιλείας  3 
αντον,  και  αντός  ετι  παιδάριον,  ήρξατο  τον  ζητησαι  Κνριον  τον  θεον 
Δαυβιδ  τον  πατρός  αύτου·   και  εν  τω  δωδεκάτω  ετει  της  βασιλείας 
αντον  ηρζατο  τον  καθαρίσαι  τον  Ίουδά  και  την  Ίερονσαλήμ  άπο  των 
ν^τηλων  και  των  αλσεων,  και  άπο  των  χωνεντων  4  και  κατεσπασεν  \ 
τα  κατά  πρόσωπον  αντον  τά  θνσιαστηρια  των  ΒααΧεΙμ  και  τά  νψηλά 

τά  επ'  αντων,  και  εκοψεν  τά  άλση  και  τά  γλνπτά,  και  τά  χωνευτά 
σννετριψεν  και  ελεπτννεν  και  ερριψεν  επ\  πρόσωπον  των  μνημάτων 
των  θνσιαζόντων  αυτοϊς'  5 και  οστά  ιερέων  κατεκανσεν  επ\  τά  θνσια-  5 
στηρια,  και  εκαθάρισεν  τον   Ίουδά   και  την   Ίερονσαλήμ,   6  και  εν  6 
πολεσιν   Έφράιμ  και  Μανασση  και  Σνμεων  και  Νεφ#αλα  και  τοϊς 
τόποις  αντων  κύκλω.     7 και  κατεσπασεν  τά  αλση  και  τά  θνσιαστηρια,  η 

και  τα  ε'Ίδωλα  κατεκοψεν  λεπτά,  και  πάντα  τά  νψηΧά  εκοψεν  άπο 
πάσης  της  γης  Ίσραηλ,  και  άπεστρεψεν  εις  Ίερονσαλήμ.  8Και  8 
εν  τω  οκτωκαιδεκάτω  ετει  της  βασιλείας  αντον,  τον  καθαρίσαι  την  γην 
και  τον  οίκον,  [άπέστειλεν]  Σαφάν  νίον  Σελιά  και  τον  Μαασά  άρχοντα 
της  πόλεως  και  τον  Ίονάχ  νίόν  Ίωάχ  τον  νπομνηματογράφον  αντον, 
κραταιώσαι  τον  οίκον  Κνριον  τον  θεον  αντον.  9  και  ηλθον  προς  Χβλ-  9 
κείαν  τον  ιερέα  τον  μεγαν,  και  έδωκαν  το  άργνριον  το  είσενεχθεν  εις 
οίκον  θεον,  ο  σννηγαγον  οι  Αενεΐται  φνλάσσοντες  την  πνλην  εκ  χειρός 

Μανασση  και   'Έφράιμ   και  των   άρχόντων   και  άπο   παντός  κατα- 

Α       23  Μανασσης  Α  \  νιο$]  +  αντον  Α  |  πλημμελιαν  Α  25  επιτι- 
θέμενου* Α  |  Ιωσιαν  Β^Α  XXXIV  1  Ιωσιας  ΒυΑ  |  βασιλευσαι]  βασι- 

λευειν  Α  2  αυτού]  εαυτού  Α  |  και  40]  V  Α  3  δωδεκατω]  δεκατω 
Α  |  Ιουδαν  Α  4  κατεσπασεν]  κατέστρεψαν  Α  \  τα  κατα  πρ.]  οπι  τα  Α  |  τα 
επ  αυτ.]  οιβ  τα  Α  5  εκαθερισεν  Α  \  Ιουδαν  Α  6  Νεφθαλειμ  Α 
7  κατεκοψεν  Α  |  οηι  πάσης  Α  |  Ιερουσαλήμ  (ΐλημ)  δες  ταδ  3  νβΐ  4  Κΐί  ίη  Α 
8  τον  καθαρίσαι]  ρν  οτε  συνετέλεσε]  Α  \  οίκον  ι°]  +  τ?75  βασιλειαν  απεστειλεν 
τον  Α  |  ογπ  απεστειλεν  Β  |  Μαασιαί'  Α  |  7τολ6ω$]  δυνάμεως  Α  \  Ιουαχ]  Ιωα? 
Α  |  Ιωαχ]  Ιωαχαξ  Α  |  αυτού  7°,  3°]  εαυτού  Α  9  Χελκια^  Βι,Α  | 
ιερεαν  Α  \  εδωκεν  Α  \  θεου]  κϋ  Α 
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λοιπόν  εν    Ισραήλ   και  νίών   Ίουδα   καϊ  Βενιαμείν   και  οϊκούντων  Β 

ίο  εν  Ιερουσαλήμ.  10 και  έδωκαν  αντο  επί  χείρα  ποιούνταν  τά  έργα 
οι  κατεσταμενοι  εν  οίκω  Κυρίου,  και  έδωκαν  αυτό  ποιονσι  τά  έργα  οι 

ιι  εποίονν  εν  οίκω  Κυρίου,  επισκενάσαι  κατισχνσαι  τον  οίκον.  11  και 
έδωκαν  τοις  τεκτοσι  και  τοις  οίκοδόμοις,  και  άγοράσαι  λίθους  τετρα- 

πεδονς  και  ξύλα  εις  δοκούς  στεγάσαι  τούς  ο'ίκονς  ούς  εξωλεθρενσαν 
ΐ2  βασιλείς  Ίοΰδα.  12  και  οι  άνδρες  εν  πίστει  επί  των  έργων,  και 

67τ'  αυτών  επίσκοποι  Ίε  και  Άβδειά  οί  Αενείται  εξ  υιών  Μεραρεί, 
και  Ζαχαρίας  και  Μοσολλάμ  εκ  τών  υιών  Καάθ  επισκοπείν,  και  πάς 

13  Αενείτης  πάς  συνιών  εν  όργάνοις  ωδών.  13 και  επί  τών  νωτοφόρων 
και  επί  πάντων  τών   ποιουντων  τά  εργα  εργασία  και  εργασία,  και 

ΐ4  άπο  τών  Αενειτών  γραμματείς  και  κριταί  και  πυλωροί.  14 και  εν 
τώ  εκφερειν  αυτούς  το  άργνριον  το  είσοδιασθεν  εις  οίκον  Κυρίου 
ενρεν  Χελκείας  ό   ιερεύς  βιβλίον  νόμου   Κυρίου  δια  χειρός  Μωνσή. 

ΐ5  15 και  άπεκρίθη  Χελκείας  και  είπεν  προς  Σαφάν  τον  γραμματέα  Βιβλίον 
νόμου  ευρον   εν  οίκω  Κυρίου·    και  εδωκεν  Χελκείας  το  βιβλίον  τώ 

ι6  Σαφάν.  ι6καί  είσήνεγκεν  Σαφάν  το  βιβλίον  προς  τον  βασιλέα, 
και  άπεδωκεν  ετι  τώ  βασιλεί  λόγον  Πάν  το  δοθέν  άργνριον  εν  χειρί 

ΐ7  τών  παίδων  σου  τών  ποιουντων.  17 και  εχώνενσαν  το  άργνριον 
το   ενρεθεν  εν  οίκω  Κυρίου·   και  εδωκεν  ε'πί  χείρα  τών  επισκόπων 

ϊΖτών  ποιονντων  εργασίαν.  ι8και  άπήγγειλεν  Σαφάν  6  γραμμα- 
τεύς   τώ    βασιλεί   λόγοι/    λέγων    Βιβλίον    ο    εδωκεν   μοι  Χελκείας 

ΐ9  ό  ιερεύς·  και  άνεγνω  αντο  Σαφάν  εναντίον  τον  βασιλέως.  19  και 
εγενετο  ως  ήκονσεν  6  βασιλεύς  τον  νόμον,  και  διερρηξεν  τά  ιμάτια 

ιοαντον.  20  και  ενετειλατο  6  βασιλεύς  τώ  Χελκεία  και  τώ  Άχεικάμ  νιώ 
Σαφάν  και  τώ  Άβδοδομ  νιώ  Μειχαία  και  τώ  Σαφάν  τώ  γραμματεί 

2ΐ  και  τώ  Ίσαια  παιδί  τον  βασιλέως  λέγων  2τΤΙορενθητε,  ζητήσατε  Κνριον 
περί  εμον  και  περί  παντός  τον  καταλειφθεντος  εν  Ισραήλ  και  Ίονδα 
περί  τών   λόγων  τον  βιβλίον  τον  ενρεθεντος·   ότι  μέγας  6  θνμος 

9  Ισραήλ]  Ιλημ  Α  |  Ιουδα]  +  και  Ισλ  Α  10  κατεσταμενοι]  καθι-  Α 
σταμενοι  Α  \  ποιουσιν  Α  11  τεκτοσιν  Α  |  οπι  και  3°  Β&ΐ3  |  τετραπο- 
δους  Α  |  οίκους]  δες  Γαδ  ι  νεί  3  ΗΐΙ  ίη  Α  (ονς  1)ϊδ  δΟΓ  Α*ν'α)  |  εξωλοθρ.  Β? 
12  οπι  εν  ι°  Α  |  Ιβ  (ιβ  ΒΆΐηζ  ιε  &)]  Ιεθ  Α  |  Αβδια  Β*  Αβδιας  Α  |  Μεραρι  Α  \ 
ογπ  7τα?  2°  Α  14  το  αργ.]  οπι  το  Α  |  Χβλχιαχ  Β'Ά  (δβά  β  δΐιρ  Γαδ 
η  υΐ   νκΐ)  15   Χελχια*  Β'Ά  (βίδ)  |  γραμματαιαν  Α  \  Σαφαν  2°] 
Ασαφ  Α  16  ετι  Β1*  (ετει  Β*)]  εττι  Α  \  ποιουντων]  +  το  έργον  Α 
17  έδωκαν  Α  18  οιώ  λογον  Α  \  βιβλιον]  +  νομού  Α  |  οτη  ο  2°  Β  ιΙ)Λ 
19  του  νομού]  ρΓ  τους  λογούς  Α  |  οιη  και  2°  Α  20  Αβδοδομ]  Αβδων 
Α  |  Μιχαια  Β'Ά  |  Ισαια]  Ασαια  Α  21  Κυρίου]  ρΓ  τον  Α  \  καταλίίφθεν- 
τοϊ]  περιλειφθ.  Α  |  Ιούδα]  ρΓ  εν  Α 
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Β  Κυρίου  έκκέκαυται  εν  ήμ'ιν,  διότι  ούκ  ηκουσαν  οι  πατέρες  ημών  των 
λόγων  Κυρίου  του  ποιήσαι  κατά  πάντα  τα  γεγραμμένα  εν  τω  βιβλίω 

τούτω.    22 και  έπορεύθη   Χελκείας   και  οίς  είπεν   6  βασιλεύς  προς  22 
^Ολδαν  την  προφήτιν  γυναίκα  ΣεΧλήμ  υιού  Καθουάλ  υίοΰ  ΧελΧης 
φυλάσσουσαν   τάς  εντολάς,   κα\  αΰτη   κατοικεί   εν   Ιερουσαλήμ  εν 

μαασαναί·  και  έλάλησαν  αυτή  κατά  ταύτα.    23  κάί  είπεν  αύτοίς  Ούτως  23 
είπεν  Κύριος  6  θεός  Ισραήλ  Είπατε  τω  άνδρϊ  τω  άποστείλαντι  υμάς 

προς  με  24  Οντως  λέγει  Κύριος  Ιδού  εγώ  επάγω  κακά  επ\  τον  τόπον  24 
τούτον,  τους   πάντας  λόγους  τους  γεγραμμενους  εν  τω  βιβλίω  τώ 

άνεγνωσμένω  εναντίον  του  βασιλέως  Ιούδα,  25άνθ'  ών  ενκατεΧιπόν  25 
με  και  εθυμίασαν  θεοϊς  άλλοτρίοις,  Ίνα  παροργίσωσίν  με  εν  πάσιν 
τοις  εργοις  τών  χειρών  αυτών  και  έξεκαύθη  6  θυμός  μου  εν  τω  τόπω 

τούτω  κα\  ου  σβεσθήσεται.     26 κα\  επ\  βασιλέα  Ιούδα  τον  άποστεί-  ζ6 
Χαντα  υμάς  τού  ζητήσαι  τον  κύριον,  ούτως  ερεϊτε  αύτώ  Ούτως  λέγει 

Κύριος  ό  θεός   Ισραήλ  Ύούς  Χόγους  ους  ήκουσας,  27 και  ενετράπη  η  ιη 
καρδία  σου,  καΐ  έταπεινώθης  από  προσώπου  μου  εν   τώ  άκούσαί 
σε  τους  Χόγους  μου  επ\  τον  τόπον  τούτον  και  επί  τους  κατοικούντας 
αυτόν,  κ  αϊ  εταπεινώθης  εναντίον   μου  και  διέρρηζας  τά  Ιμάτια  σου 

κα)   εκλαυσας    κατεναντίον    μου,   και    εγώ    ή'κουσα,   φησϊν  Κύριος. 
2διδού  προστίθημί  σε  προς  τους  πατέρας  σου,  και  προστεθήση  προς  28 
τά  μνηματά  σου  εν  ειρήνη,  και  ούκ  οψονται  οί  οφθαλμοί  σου  εν  πάσιν 
τοΊς  κακοϊς  οίς  εγώ  επάγω  έπι  τον  τόπον  τούτον  κα\  επ\  τους  κατοι- 
κούντας  αυτόν.     κα\  άπέδωκαν  τώ  βασιλεΐ  λόγοι/.  29Και  απέ-  29 
στειΧεν  6  βασιΧεύς  και  συνήγαγεν  τους  πρεσβυτέρους  Ιούδα  και  Ιερου- 

σαλήμ. 30 και  άνέβη  ό  βασιλεύς  εις  οίκον  Κυρίου,  και  πάς  Ίουδά  και  30 
κατοικούντες  Ιερουσαλήμ  και  οι  ίερεϊς  και  οί  Αευείται  και  πάς  6 

λαός  άπο  μεγάλου  έως  μικρού·  και  άνέγνω  εν  ώσ\ν  αυτών  τους  πάντας 

λόγους  βιβλίου  της  διαθήκης  τους  εύρεθέντας  εν  ο'ίκω  Κυρίου.  31  και  31 
εστη  6  βασιλεύς  επϊ  τον  στύλον,  και  διέθετο  διαθήκην  εναντίον 
Κυρίου  τού  πορευθήναι  ενώπιον  Κυρίου,  τού  φυλάσσειν  τάς  έντολάς 
αυτού  και  μαρτυρία  και  προστάγματα  αυτού  εν  ολβ  καρδία  και  εν  ολη 
ψυχή,  τους  λόγους  της  διαθήκης  τους  γεγραμμένους  επ\  τώ  βιβλίω 

Α       21  ηκουσαν]  εισηκουσαν  Α  22  Χβλχιαί  Βυ  (Χελκβια*  Β*Α)  |  οιη  και 
2°  Α  |  Καθουαλ]  θακον\αθ  Α  |  Χβλλη*]  Εσσερη  Α  \  κατωκει  Α  \  μαασαναί] 
μεσαναι  Α  25  εγκατελιπον  Β15  εγκατελειττον  Α  \  εθνμιασαν]  εθυσαν 
Α  |  αλλοτριοις]   ετεροις  Α  |  αυτών]   εαυτών  Α  27   μου   40]  €μον  Α 
30  βασιλεύς]  +  Ιούδα  Α  |  τους  παντας]  οιη  τους  Α  \  της  διαθήκης]  οηι  της 
Α  |  του  ευρεθέντος  Α  31  εστη]  ανέστη  Α  |  τας  εντολας]  οηι  τας  Α  |  μαρ- 

τυρία] +  αυτού  Α  \  προστάγματα]  ρΓ  τα  Α  |  γεγραμμενους]  ενγεγραμμ.  Α 
122 



ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  Β XXXV  8 

32  τούτω.    32 και  εστησεν   πάντας  τους  εύρεθέντας  εν  Ιερουσαλήμ,  και  Β 

Βενιαμείν  και  εποίησαν  οι  κατοικούντες  Ιερουσαλήμ  διαθήκην  εν  ο'ίκω 
33  Κυρίου  θεοΰ  πατρός  αυτών.  33 και  περιεΐΧεν  Ίωσείας  τα  πάντα 

βδελύγματα  εκ  πάσης  της  γης  ή  ην  υιών  Ισραήλ,  και  εποίησεν  πάντας 

τούς  εύρεθέντας  εν  Ιερουσαλήμ  και  εν  'ΐσραήλ  του  δουλευειν  Κυρίω 
θεώ  αυτών  πάσας  τάς  ημέρας  αυτού·  ουκ  έξέκλινεν  απ 6  όπισθεν 
Κυρίου  θεοϋ  πάτερων  αυτού. 

XXXV   ι        *Κα\  εποίησεν  Ίωσείας  το  φάσεχ  τω  κυρίω  θεω  αυτού·  και  εθυσαν 
2  τό  φάσεχ  ττ)  τεσσαρεσκαώεκάττ)  του  μηνός  του  πρώτου.  2 και 
εστησεν  τους  Ίερεις  επι  τάς  φυλακάς  αυτών,  και.  κατίσχυσεν  αυτούς 

3  εις  τά  έργα  ο'ικου  Κυρίου.  3  και  ειπεν  τοις  Αευείταις  τοις  δυνατοϊς 
εν  παντι  Ισραήλ  του  άγιασθήναι  αυτούς  τω  κυρίω·  και  εθηκαν  τήν 
κιβωτόν  τήν  άγίαν  εις  τον  οίκον  όν  ωκοδόμησεν  Σαλωμών  υιός  Ααυειδ 
του  βασιλέως  Ισραήλ,  και  είπεν  ό  βασιΧεύς  Ουκ  εστίν  ύμϊν  άραι 

67γ'  ώμων  ούθέν  νυν  οΰν  λειτουργήσατε  τω   κυρίω   θεω   υμών  και 
4  τω  Χαω  αύτοΰ  Ισραήλ·  4 και  ετοιμάσθητε  κατ  ο'ίκους  πατριών  υμών 
και  κατά  τάς  εφημερίας  υμών,  κατά  τήν  γραφήν  Ααυε\δ  βασιλέως 

5  Ισραήλ  και  δια  χειρός  βασιλέως  ΣαΧωμών  υιού  αύτού'  5  και  στήτε 

εν  τω  ο'ίκω  κατά  τάς  διαιρέσεις  ο'ίκων  πατριών  υμών  τοίς  άδελφοϊς 
6  υμών  υιοϊς  τού  Χαού,  και  μερίς  οΐκου  πάτριας  τοις  Αευείταις'  6 και 
θύσατε  τό  φάσεχ,  και  ετοιμάσατε  τοΊς  άδελφοΐς  υμών  τού  ποιήσαι 

7  κατά  τον  Χόγον  Κυρίου  δια  χειρός  Μωυσή.  7  και  άπήρξατο  Ίωσείας 
τοΐί  υιοις  τού  Χαού  πρόβατα  και  αμνούς  και  ερίφους  από  τών  τέκνων 

τών  αιγών,  πάντα  εις  τό  φάσεχ·  και  πάντας  τους  εύρεθέντας  εις 
αριθμόν  τριάκοντα  χιλιάδας·  και  μόσχων  τρεις  ̂ ιλιάδα$"  ταύτα  από 

8  της  υπάρξεως  τού  βασιλέως.  8  και  οι  άρχοντες  αυτού  άπήρξαντο 
τώ  λαώ  και  τοις  Ιερεύσιν  και  Αευείταις·  εδωκεν  Χελκείας  και  Ζαχαρίας 

και  Ί^ι^λ  οί  άρχοντες  ο'ικου  θεού  τοϊς  ιερεύσιν,  και  έδωκαν  εις  τό 
φάσεχ    πρόβατα    και    αμνούς    και  ερίφους   δισχίλια  εξακόσια  και 

32  Ιερουσαλήμ  ι°]  γ>γ  εις  Α  |  διαθηκην]  ν  <ηιρ  ΓΣ15  Α1  |  πατρο$]  πρων  Α  |  Α 
αντων]  εαυτών  Α         33  Ιωσιας  Βαΐ3Α  |  τα  πάντα]  πάντα  τα  Α  |  τη%  γη*] 
Ο  ΠΙ  τηϊ  Α  |  αντων]  εαυτών  Α  |  αυτού  2°]  εαυτών  Α*νι£ΐ  εαυτού  (ον  5ΐφ  Γη*) 
Α1  XXXV  1  και  εποίησεν... εαυτού  (πια)  και  εθυσεν  (δΐο)  το  δυρ  τη* 
Α1  |  Ιωσια$  Β:ι,,Λ  |  φασεκ  Α  (ιιΐ^ί^ηε  ίη  Ιιοο  οαρ)  |  τεσσαρεσκαιδ.  Β*Α] 
τεσσαρισκαιδ.  Β°  2  αυτών]  εαυτών  Α  3  τω  κυριω  (ΐ0)]  οηΐ 
τω  Α  |  αγιαν]  α  ι°,  αν  δΐιρ  ταδ  Α3?  |  αραι]  ετταραι  Α  |  τω  λαω]  οιτι  τω 
Α  5  ΐ'ΐου]  ρτ  του  Α  6  ετοιμάσατε]  ρτ  τα  αγια  Α  7  Ιωσια? 
Α  |  αιγών  Α]  αγιω^  Β  8  εδωκεν]  ρΓ  και  Α  |  Χβλκιαϊ  Β'Ά  |  Οεου]  ρ  γ του  Α 
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Β  μόσχους  τριακόσιους.    9  καί  Χωνενίας  και  Βαναίας  κα\  Σαμαίας  και  9 
Ναθαναήλ  αδελφός  αύτου  καί  Άσαβιά  καί.  Ίωήλ  και  Ίωζαβάδ  άρχοντες 
των  Αευειτών  άπήρξαντο  τοϊς  Αευείταις  εις  το  φάσεχ  πεντακισχίλια 

κα\  μόσχους  πεντακόσιους.   10 κα\  κατορθώθη  ή  λειτουργία,  καί  έστησαν  ίο 
οι   ιερείς  επ\  την  στάσιν  αυτών  και  οι  Αευειται  επ\  τας  διαιρέσεις 

αυτών  κατά  την  εντολήν  του  βασιλέως.     11  και  εθυσαν  το  φάσεχ,  ιι 
και  προσεχεαν  οι   ιερείς  το  αίμα  εκ  χειρός  αυτών,  και  οι  Αευειται 

έδειραν.     12 και  ητο'ιμασαν  την  όλοκαύτωσιν  παραδοΰναι  αυτοϊς  κατά  τι 
την  διαίρεσιν  κατ  οίκους  πατριών  τοϊς  υίοϊς  του  Χαοΰ,  του  π ροσάγειν 
τω  κυρίω,  ώς  γεγραπται  εν  βιβλίω  Μωυσή·  και  ούτως  εις  το  πρωί. 
13 και  ώπτησαν  το  φάσεχ   εν  πυρ\  κατά  την  κρίσιν,  και  τα  άγια  13 
ήψησαν  εν  το'ις  χαλκείοις   και  εν  τοϊς  Χεβησιν   και  ευοδώθη,  και 
εδραμον  προς  π  όντας  τους  υιούς  του  Χαου.     14  και  μετά  το  ετοιμάσαι  14 
αύτοϊς  και  τοις  ίερευσιν,  οτι  οι  ιερείς  εν  τω  άναφερειν  τά  στεατα  και 

τά  ολοκαυτώματα  εως  νυκτός,  και  οι  Αευειται  ητο'ιμασαν  αυτοΊς  και 
τοις  άδεΧφοΙς  αυτών  υ'ιοΐς  ' Ααρών.     15 και  οι  ψαΧτωδοϊ  νιοι  Άσάφ  ι$ 
€7Γΐ  της  στάσεως  αίιτών  κατά  τάς  εντοΧάς  Ααυείδ,  και  Άσάφ  και 

Αιμάν  και  Ίδιθώμ  οι  προφήται  τον  βασιλεως'  και  οι  άρχοντες  και 
οί   πυλωρο\   πνλης   και   πνλης,   ουκ   ην   αύτοΊς   κινεΊσθαι  από  της 

λειτουργίας  άγιων,  οτι  οι  αδελφοί  αυτών  οί  Αενεϊται  ητο'ιμασαν  αυτοϊς. 
16 και  κατορθώθη   και  ήτοιμάσθη   πάσα  η  λειτουργία  Κυρίου  εν  ττ}  ι6 
ήμερα  εκείντ],  του  ποιησαι  το  φάσεχ  και  ενεγκεϊν  τά  ολοκαυτώματα 
επ\  το  θυσιαστή ριον  Κυρίου  κατά  την  εντολην  του  βασιλέως  Ίωσεία. 

17 και  εποίησαν  οι  νιοι  Ισραήλ  οι   ευρεθέντες  το  φάσεχ  τω   καιρώ  \η 
εκείνω  και  την  εορτήν  τών  άζυμων  επτά  ημέρας.    18 και  ουκ  εγενετο  ιδ 
φάσεχ  ομοιον  αυτώ  εν  Ίσραήλ'  άπο  ημερών  Σαμονήλ  τον  προφήτον 
και  παντός  βασιλέως  ̂ Ισραήλ  ουκ  ε'ποίησαν  ώς  το  φάσεχ  δ  εποίησεν 
Ίωσείας  και  οι  ιερείς  και  οί  Αευεϊται  και  πάς  Ίουδά  και  Ισραήλ  6 

ενρεθεις   και  οι  κατοικονντες  εν  Ίερονσαλήμ  τω  κνρίω  Ι9τω  οκτώ-  ι9 
καιδεκάτω  ετει  της  βασιλείας  Ίωσεια.    19  Ά  και  τούς  ενγαστριμνθονς  και  19 

Α       8  μόσχοι*  Β*  (μόσχους  Β3)  9  Χωνενιας  ΒΑ*]  Χωχενιας  (χ  δίψ  Γαδ) 
Α*  |  αδελφός]  ρχ  ο  Α  |  Ιω^λ]  Ιειηλ  Α  |  πεντακισχ.]  ρΓ  πρόβατα  Α  10  κατ- 
ωρθωθη  Β3*3  I  αντων  ι°]  εαυτών  Α  11  εκ]  ε  δυρ  Γ&δ  Α1  |  έδειραν]  εξεδαραν  Α 
12  του  λαου]  ιάβ  του  Α?νίά  |  βφλιω]  +  νομω  Α  13  χαλκιοις  Α  |  ευωδωθη 
Β**  14  οιερεις  Β*  (οι  ιερ.  Β*?ι>)  15  οι  ΐ°]  αι  Α*νίά  (ο  δαρ  Γαδ 
Α13)  |  Ιδίθοϋ]  Α  |  πύλης  ι°]  ρΓ  της  Α  |  οι  αδελφοί]  οιη  οι  Α  16  κατωρ- 
θωθη  Β35  Α  |  Ιωσια  Α  17  ευρεθεν  Β*  (+τες  Β3^)  |  Τω  καιρώ]  ρΓ  εν 
Β3Ϊ>  (δΐΐρβΓδΟΓ)  Α  18  Σαμουήλ]  Ισλμουηλ  Α*νιά  \  παντός  βασιλέως] 
πάντες  βασιλείς  Α  |  Ιωσιας  Α  |  οι  Αευειται]  ογπ  οι  Α  19  Ιωσια  Β^Α 
19  α  εγγαστριμ.  ΒΆΪ> 
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τους  γνώστης  και  τα  θαραφεϊν  καϊ  τα  ε'ίδωλα  και  τα.  καρασεϊμ  α  ην  Β 
Ιν  γη  Ιούδα  και  εν  Ιερουσαλήμ  ενεπύρισεν  6  βασιλεύς  Ιωσείας,  Ινα 
στήση  τους  λόγους  του  νόμου  τούς  γεγ ραμμένους  επϊ  του  βιβλίου  ου 

9  Β  εΰρεν  Χβλκίΐ'αί  ό  ιερεύς  εν  τω  οίκω  Κυρίου.  19^6μοιος  αύτω  ουκ  εγενήθη 
έμπροσθεν  αυτού  ός  επεστρεψεν  προς  Κυριον  εν  ολη  καρδία  αυτού  και 
εν  όλη  ψυχη  αύτού  και  εν  όλη  τη  ισχύι  αυτού  κατά  πάντα  τον  νόμον 

19  ε  Μωυσή,  καϊ  μετ  αυτόν  ουκ  ανέστη  όμοιος.  19  ς  πλην  ουκ  άπεστράφη 
Κύριος  από  οργής  θυμού  αύτού  τού  μεγάλου,  ου  ώργίσθη  θυμω  Κύριος 
εν  τώ  Ιούδα  επϊ  πάντα  τα  προστάγματα  α  παρώργισεν  Μανασσής. 

9  ά  19  ά  και  είπεν  Κύριος  Και  τον  Ίούδαν  άποστήσω  από  προσώπου,  καθώς 
άπεστησα  τον  Ισραήλ,  καϊ  άπωσάμην  την  πόλιν  ην  εξελεξάμην,  την 

Ιερουσαλήμ,  και  τον  οίκον  όν  είπα'Έσται  τό  ονομά  μου  εκεί. 
2ο  20 Καϊ  άνεβη  Φαραώ  Νεχαώ  βασιλεύς  Αιγύπτου  επϊ  τον  βασιλέα 
Άσσυρίων  επϊ  τόν  ποταμόν  Έύφράτην,  και  επορεύθη  βασιλεύς 

2ΐ  Ίωσείας  εις  συνάντησιν  αύτω.  21  και  άπεστειλεν  προς  αυτόν  αγγέ- 
λους λέγων  Τι  εμοϊ  και  σοι,  βασιλεύ  Ιούδα;  και  ούκ  επϊ  σε  ήκω 

σήμερον   πόλεμον   πολεμήσαΐ'   και  ό  θεός  είπεν   κατασπεύσα'ι  με· 
22  πρόσεχε  από  τού  θεού  τού  μετ  εμού,  μη  καταφθείρη  σε.  22  και 

ούκ  άπεστρεψεν  Ίωσείας  τό  πρόσωπον  αύτού  αττ'  αύτού,  αλλ'  ή 
πολεμείν  αυτόν  εκραταιώθη,  και  ούκ  ήκουσεν  των  λόγων  Νεχαώ 
δια  στόματος  θεού,  και  ήλθεν  τού  πολεμήσαι  εν  τω  πεδίω  Μαγεδών. 

23  23  και  ετόξευσαν  οι  τοξόται  επι  βασιλέα  Ίωσείαν  και  είπεν  ό  βασιλεύς 
24  τοΊς  παισϊν  αύτού  Εξαγάγετε  με,  ότι  επόνεσα  σφόδρα.  24καΊ  εζήγαγον 

αυτόν  οι  παίδες  αύτού  από  τού  Άρματος  καϊ  άνεβ'ιβασαν  αυτόν  επϊ 
τό  άρμα  τό  δευτερεύον  ό  ην  αύτω,  καϊ  ήγαγον  αύτόν  εις  Ιερουσαλήμ· 
καϊ  άπεθανεν,  καϊ  ετάφη  μετά  των  πάτερων  αύτού·  καϊ  πάς  'ΐουδα 

25  και  Ιερουσαλήμ  επενθησαν  επϊ  *1ωσείαν.  23 και  εθρήνησεν  Ιερεμίας 
επϊ  Ίωσείαν,  καϊ  είπαν  πάντες  οι  άρχοντες  και  α'ι  άρχουσαι  θρήνον 
επϊ  Λωσε'ιαν  εως  της   σήμερον,  και  έδωκαν  αύτόν  εις  πρόσταγμα 

26  επϊ  ,1σραήλ,  καϊ  Ιδού  γεγραπται  επϊ  των  θρήνων.    26 καϊ  ήσαν  λόγοι 
27  Ίωσεία  καϊ  ή   ελπϊς  αύτού  γεγραμμενα  εν   νόμω  Κυρίου,  27 καϊ  οί 

19  3,  θεραφειμ  Α  |  καραισειμ  Α  |  γη]  ΡΓ  τί7  Α  |  οηι  εν  2°  Α  |  ενεττυρισεν]  Λ 
ρΓ  και  Α  ]  Ιωσιας  Β3ΐ)Α  (ίία  ϊηίΓΠ  κίεηΐκίεηι)  |  του  βιβλίου]  οιτι  του  Α  | 
Χελκιαϊ  Β'Ά  19  ΐ)  όμοιος  ι "]  ομοίως  Α*νκ1  (ο  3°  δΐΐρ  Γ3.5  Α1))  |  αυτού  1°, 
ι°,  3°]  εαυτού  Α  |  τη  ισχυι]  οιτι  τη  Α  |  όμοιος  2°]  +  αυτω  Λ  19  0  προσ- 

τάγματα} παροργισματα  Λ  19(1  τον  Ιουδαν]  γ>τ  γε  Α  |  προσώπου]  +  μου  Α 
20  επι  2"]  ρΓ  και  Α  |  βασιλεύς  2°]  ρΓ  ο  Α  21  οηι  και  3°  Α  |  πολεμήσαι] 
ποιησαι  Α       22  ηκουεν  Α         23  βασιλεαν  Α  \  αυτού]  εαυτού  Α       24  ανε- 
βιβασεν  Β  |  αυτού  2°]  εαυτού  Α        25  οιτι  και  5°  Α         26  Ιωσια  Α 
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XXXVI  I ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  Β 

Β  λόγοι  αυτού  οι  πρώτοι  και  οι  Έσχατοι,  ιδού  γεγραμμένοι  έπ\  βιβλίω 
βασιλέων  Ισραήλ  και  Ίουδα. 

*Και  ελαβεν  ό  λαός  της  γης  τον  Ίωαχάζ  νιον  Ίωσείον,  και  Έχρισαν  ι 
αντόν  και  κατέστησαν  αντόν   εϊς  βασιλέα  άντι  τον   πατρός  αντού. 

"είκοσι  και  τριών  ετών  Ίωαχάζ  εν  τω  βασιλενειν  αυτόν,  και  τρίμηνον  2 
έβασίλενσεν  εν  Ιερουσαλήμ.     2ακαί  όνομα  της  μητρός  αύτοΰ  Άβειτάλ  τ,ά 
θνγάτηρ  Ιερεμίου  έκ  Αοβενά.     2 13  και  εποίησεν  το  πονηρον  ενώπιον  2  1> 
Κυρίου  κατά  πάντα  ά  εποίησαν  οι  πατέρες  αντού·  20 και  εδησεν  αύτόν  2  ο 
Φαραώ  Νεχαώ  εν  Ααβλαθά  εν  γη  *\εμάθ  του  μή  βασιλευειν  εν  Ιερου- 

σαλήμ.   3 και  μετήγαγεν  αυτόν  6  βασιλεύς  εις  Α'ιγυπτον,  και  επέβαλεν  3 
φόρον  επ\  τήν  γήν  εκατόν  τάλαντα  αργυρίου  και  τάλαντον  χρυσίου. 
4  και  κατέστησεν  Φαραώ  Νβχαώ  τον  Έλιακεϊμ  νιον  Ίωσείου  βασιλέως  4 
Ιούδα  αντί  Ιωσ"6ΐου  του  πατρός  αυτού,  και  μετέστρε^τεν  το  όνομα 
αυτού  Ιωακείμ·  και  τον  Ίωαχάζ  άδελφόν  αυτού  ελαβεν  Φαραώ  Νεχαώ 

και  είσήγαγεν  αντον  εις  Α'ιγυπτον,  και  άπέθανεν  έκεϊ.  43  και  το  άργύριον  4  & 
και  τό  χρυσίον  εδωκεν  τω  Φαραώ'  τότε  ήρξατο  ή  γη  φορολογεΐσθαι, 
τού  δούναι  τό  άργύριον  επ\  στόμα  Φαραώ·  και  έκαστος  κατά  δνναμιν 
άπητει  το  άργύριον  και  τό  χρνσίον  παρά  τού  λαού  της  γης,  δούναι 
τω  Φαραώ  Νβ^αώ. 

5*Ωι>  είκοσι   και   πέντε  ετών  Ίωακβιρ.  εν  τω  βασιλενειν  αντόν,  5 
και  ένδεκα  ετη  έβασίλενσεν  εν  Ίερονσαλήμ,  και  όνομα  της  μητρός 

αντού  Ζεχωρά  θνγάτηρ  Ήηρείον  εκ  'Ραμά.     και  εποίησεν  τό  πονηρον 
εναντίον  Κνρίον  κατά  πάντα  οσα  εποίησαν  οΐ  πατέρες  αυτού.    5Άέν  5  Ά 
τοις  ήμέραις  αυτού  ήλθεν  Ναβονχοδονοσόρ  βασιλεύς  Βαβυλώνος  εις 

τήν  γήν,  και  ην  αύτώ  δουλεύων  τρία  ετη,  και  άπέστη  απ'  αυτού. 
5 13  και  άπέστειλεν  Κνριος  6π'  αντού  τονς  Χαλδαιουχ·  και  ληστήρια  Σύρων  5  & 
και  ληστήρια  Μωαβειτών  και  υιών  Άμμών  και  της  Σαμάρειας·  και 
απέστησαν  μετα  τον  λόγον  τούτον,  κατά  τον  λόγον  Κυρίου  εν  χειρί 

τών  παίδων  αντού  των  προφητών.     5°πλήν   θνμός  Κνρίον  ήν  έπι  5  ο 
Ίουδαι/,  τού  άποστήναι  αντόν  άπό   προσώπον  αντού  διά  Μανασσή 
εν  πάσιν  οίς  εποίησεν,  5ά και  εν  αίματι  άθωω  ω  εξέχεεν  Ιωακείμ·  5& 

Α       27  λόγοι]  ρΓ  λοιποί  Α       XXXVI  1  Ιωσιον  Α  |  οιη  και  κατέστησαν  αντον 
Α  |  αντον]  +  εν  Ιλημ  Α         2  είκοσι]  ρΓ  νιος  Α  2&  Αβειταλ]  Αμιταλ  Α  | 
Αοβνα  Α  2  0  ελησεν  Β^"ά  (εδησεν  Β* Α)  |  Ιεμαθ]  ΑιμαΡ  Α  |  βασιλενειν] 
+  αυτόν  Β35  (δυρεΓδοι·)  Α  4  Ιωσιον  Α  (βίδ)  |  βασιλέως]  βασιλέα  Α  \  Χεχαω 
2°]  χ  δαρ  ταδ  Α13  4  α  έδωκαν  Α  |  οιη  τότε  ηρξατο.,.Φαραω  (2°)  Α  |  δονναι 
2°]  +  αντο  Α  |  τω  Φαραώ  (2°)]  οιη  τω  Α  5  Ζεκχωρα  Α  51)  αντον  ι° 
Β*Α]  αντονς  Β&,:>  |  οηι  και  ληστήρια  Σνρων  Α  |  Μωαβιτων  Α  \  Σαμαριας  Α 
δο  αττοστηναι]  αποστησαι  Α  |  αυτού]  εαντον  Α  |  δια]  +  τα$  αμαρτίας  Β*1^"1^  Α 
5  ά  αθοω  Β*  (αθωω  Β35) 
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ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  Β 
χχχνι  ΐ7 

ένέπλησεν  την  Ιερουσαλήμ  αίματος  αθώου·  και  ουκ  ήθέλησεν  Κύριος  Β 

6  εζολεθρεύσαι  αυτούς.  6  και  άνέβη  επ*  αυτόν  Ναβουχοδονοσόρ  βασι- 
λεύς  Βαβυλώνος,    κα\  εδησεν   αυτόν   εν   χαλκαΐς   πέδαις   και  άπή- 

7  γαγεν  αυτόν  εις  Βαβυλώνα.  7  και  μέρος  των  σκευών  ο'ίκου  Κυρίου 
άπήνεγκεν  εις  ΒαβυΧώνα,   και  εθηκεν  αυτά  εν  τω  ναω    αυτού  εν 

8  ΒαβυΧώνι.  8 και  τα  λοιπά  τών  λόγων  Ιωακείμ  και  πάντα  α  εποίησεν, 
ουκ  Ιδού  ταίτα  γεγραμμένα  έπ\  βιβλίω  Χό-γων  τών  ημερών  τοις  βασι- 
Χευσιν  Ιούδα;  και  εκοιμήθη  Ιωακείμ  μετά  τών  πάτερων  αυτού,  και 

ετάφη  εν  γανοζαή  μετά  τών  πάτερων  αυτού·  και  εβασιΧευσεν  \εχονίας 
υιός  αυτού  άντ  αυτού. 

9  9Όκτώ  ετών  Ιεχονίας  εν  τω  βασιΧεύειν  αυτόν,  και  τρ'ιμηνον  και 
δέκα  ημέρας  εβασιΧευσεν  εν  Ιερουσαλήμ,  και  εποίησεν  το  πονηρόν 

ίο  ενώπιον  Κυρίου.  10  και  επιστρέφοντος  τού  ένιαυτού  άπέστειΧεν  ό 
βασιΧεύς  Ναβουχοδονοσόρ  και  είσήνεγκεν  αυτόν  εις  ΒαβυΧώνα  μετά 
τών  σκευών  τών  επιθυμητών  οίκου  Κυρίου·  και  εβασιΧευσεν  Έεδεκίαν 
άδελφόν  τού  πατρός  αυτού  έπ\  Ίούδαν  και  Ιερουσαλήμ. 

ιι        11  Ετών  ε'ίκοσι  ενός  Σεδεκίας  εν  τω  βασιΧεύειν  αυτόν,  και  ένδεκα 
ΐ2  ετη  εβασιΧευσεν  εν  Ιερουσαλήμ.  12 και  εποίησεν  το  πονηρόν  ενώπιον 

Κυρίου    θεού    αυτού·    ουκ   ενετράπη    από   προσώπου    ̂ Ιερεμίου  τού 
ΐ3  προφήτου  και  εκ  στόματος  Κυρίου,  13 εν  τω  τά  προς  τον  βασιΧέα 

Ναβουχοδονοσόρ  άθετήσαι  ά  ώρκισεν  αυτόν  κατά  τού  θεού,  και 
εσκΧήρυνεν  τόν  τράχηΧον  αυτού  και  την  καρδίαν  αυτού  κατίσχυσεν 

ΐ4  τού  μή  έπιστρέψαι  προς  Κυριον  θεόν  Ισραήλ.  14  και  πάντες  οι 
ένδοξοι  Ιούδα  και  οι  ιερείς  και  ό  Χαός  της  γης  έπΧήθυνεν  τού  άθετήσαι 
άθετήματα  βδεΧυγμάτων  εθνών,  και  ε  μίαναν  τόν  οίκον  Κυρίου  τόν 

15  εν  Ιερουσαλήμ.  13  και  έξαπέστειλεν  Κύριος  ό  θεός  τών  πατέρων 
αυτών  εν  χειρί,  όρθρίζων  και  άποστέΧΧων  τους  αγγέλους  αυτού,  άτι 

ι6  ήν  φειδόμενος  τού  Χαού  αυτού  και  τού  αγιάσματος  αυτού.  16 και  ήσαν 
μυκτηρίζοντες  τους  άγγέΧους  αυτού  και  έξουδενούντες  τους  Χόγους  αυτού 
και  εμπαίζοντες  εν  τοϊς  π ροφήταις  αυτού,  εως  άνέβη  ό  θυμός  Κυρίου 

ΐ7  εν  τώ  Χαώ  αυτού,  εως  ουκ  ήν  ϊαμα.     17  και  ή'γαγεν  επ*  αυτούς  βασιΧέα 

δ  Α  ενεπλησεν]  και  ε\πλησεν  Α  |  εξολοθρ.  Β9·  6  απηγαγεν]  ανηγαγεν  Α  Α 
7  αυτού]  εαυτού  Α  8  αυτού  ι°,  2°]  εαυτού  Α  |  γανοξαν  Α         9  οκτώ}  ρ  γ 
υιο$  Α  |  ετών]  ρχ  και  δεκα  Α  |  -πονηρόν  Ηδ  δΟΓ  Α*νί{1  (Γ&δ  2°  Α!)  10  επι- 
στραφεντο*  Α  \  εισηνεγκεν]  εισηγαγεν  Α  |  Σεδεκιαν]  ρτ  τον  Α  11  ενο- 
σεδεκ.  Β*  (ενός  Σεδ.  Βι1>)  13  αυτού  2°]  εαυτού  Α  14  οι|  οι  ιερ.  Α  | 
εν  Ιερουσ.]  ν  Ιλημ  δίφ  Γ03  Λ1  15  ο  θς  των  ττρων  δυρ  Γ&δ  Α1  |  χειρι] 
+  προφητών  Α  \  αυτού  ι°,  2°]  εαυτού  Α  |  οηι  αυτού  3°  Α  16  τοΐ'$ 
αγγέλους]  οϊϊϊ  τους  Α  \  εξουθενουνταί  Α  |  ο  θυμοί]  οιχι  ο  Α 
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χχχνι  ιδ ΠΑΡΑχ\ΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  Β 

Β  Χαλδαιωι/,  και  άπέκτεινεν  τούς  νεανίσκους  αυτών  (ν  ρομφαία  εν 
οϊκω  αγιάσματος  αύτοϋ'  και  ουκ  έφείσατο  του  Σεδεκίου,  και  τάς  παρ- 

θένους αυτών  ουκ  ήλέησαν,  και  τους  πρεσβυτέρους  αυτών  άπήγαγον 

τά  πάντα  παρέδωκεν  (ν  χερσϊν  αυτών.     18 και  πάντα  τα  σκεύη  ο'ίκου  ιδ 
θεού  τά  μεγάλα  και  τά  μικρά  και  τους  θησαυρούς,  και  πάντας  τούς 
θησαυρούς  βασιλέως  και  μεγιστάνων,  και  πάντα  είσήνεγκεν  εις  Βαβυ- 

λώνα.     19  και    ένέπρησεν    τον    οίκον   Κυρίου,    και    κατέσκαψεν  το  19 
τείχος  Ιερουσαλήμ,  και  τά?  βάρεις  αύτής  ένέπρησεν  εν  πυρί,  και  πάν 
σκεύος  ώραίον  εις  άφανισμόν.    20 και  άπωκισεν  τούς  καταλοίπους  είς  2ο 
Βαβυλώνα,   και  ήσαν   αύτώ   και  τοϊς  υιοΐς  αυτού  είς   δούλους  εως 

βασιλείας    Μηδων,   2Ιτού    πληρωθήναι  λόγον   Κυρίου  διά  στόματος  2ΐ 
Ιερεμίου,  εως  του  προσδέξασθαι  την  γήν  τά  σάββατα  αύτής  σαββα- 
τίσαι,  είς  συνπλήρωσιν  ετών  εβδομήκοντα. 

22"Ετους  πρώτου  βασιλέως  ΙΙερσών,  μετά  το  πληρωθήναι  ρήμα  22 
Κυρίου  διά  στόματος  Ιερεμίου,  έξήγειρεν  Κύριος  το  πνεύμα  Κύρου 
βασιλέως  ΙΙερσών,  και  παρήγγειλεν  κηρύξαι  εν  πάση  τή  βασιλεία 

αυτού  εν  γραπτώ  λέγων  23 Τάδε  λέγει  Κύρος  βασιλεύς  ΙΙερσών  πάσαις  23 
ταϊς  βασιλείαις  τής  γής  "Έδωκέν  μοι  Κύριος  ό  θεός  τού  ουρανού, 
και  αυτός  ένετείλατό  μοι  οίκοδομήσαι  οίκον  αύτώ  εν  Ιερουσαλήμ 
εν  τή  Ιουδαία·  τις  εξ  υμών  εκ  παντός  τού  λαού  αυτού ;  εσται  ό  θεός 
αυτού  μετ  αυτού,  και  άναβήτω. 

Α       17  ηλεησεν  Α  18  τα  μεγάλα]  τα  μβ  5υρ  Γ3.5  Α1  |  οπι  και  6°  Α 
20  του  καταλ.  Α*  (τους  καταλ.  Α1)  21  σαββατισαι]  +  πάσας  τας  ημέρας 
ερημωσεως  αντης  σαββατισαι  Α  |  συμπληρωσιν  Β&?1)Α  22  βασιλέως  ι°]  ρΓ 
Κυρου  Α  \  κηρυζαϊ]  ρΓ  του  Α  23  πάσας  τας  βασιλείας  Α  |  αυτω  οίκον  Α 

δαβδΟΓ  παραλειπομένων]  β  Β  παραλειπομένων]  των  βασιλείων  (βασιλέων 
Α?νία)  Ιονδα]  β  Α 
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Ε  Σ  Δ  Ρ  Α  Σ  Α 

I   ι        ΚΑΙ  ηγαγεν  Ίωσείας  το  πάσχα  εν  Ιερουσαλήμ  τώ  κυρίω  αυτόν,  Β 
και  εθυσαν  το  πάσχα  τή  τεσσαρεσκαιδεκάττ]  ήμερα  του  μηνός  του 

2  πρώτου,  ζστήσας  τους  ιερείς   κατ    εφημερίας  ε στολισμέ ν  ου  ς   εν  τώ 
3  Ίερώ  του  κυρίου.  3  και  είπεν  τοις  Αευείταις,  ιεροδούλοις  του  Ισραήλ, 
άγιάσαι  αυτούς  τώ  κυρίω  εν  ττ}  θέσει  της  άγιας  κιβωτού  του  κυρίου 

εν   τώ   ο'ίκω  ώ  ώκοδόμησεν   Σαλωμών   6  του    Δαυείδ    ό  βασιλεύς· 
4  4  Ουκ  εσται  υμΐν  άραι  67τ'  ώμων  αυτήν  και  νυν  λατρεύετε  τώ  κυρίω 
θεώ  υμών,  κα\  θεραπεύετε  το  έθνος  αύτοΰ  Ισραήλ,  και  ετοιμάσατε 

κατά  τάς  πατριάς  και  τάς  φυλάς  υμών  (5)  κατά  τήν  γραφήν  Ααυε\δ 
βασιλέως  Ισραήλ   και   κατά  τήν   μεγαλειότητα  Σαλωμών  του  υιού 

5  αυτού·  5 και  στάντες  εν  τώ  άγίω  κατά  τήν  μεριδαρχίαν  τήν  πατρικήν 
υμών  τών  Αευειτών  τών  έμπροσθεν  τών  αδελφών  υμών  υιών  Ισραήλ 

6  6 «ν  τάζει,  {6)θύσατε  το  πάσχα,  και  τάς  θυσίας  ετοιμάσατε  τοις  άδελφοϊς 
υμών,  κα\  ποιήσατε  το  πάσχα  κατά  το  πρόσταγμα  τού  κυρίου  το 

7  δοθέν  τώ  Μωυσή.  7  κα\  εδωρήσατο  Ίωσείας  τώ  λαώ  τώ  εύρεθέντι 

άρνών  και  ε'ρίφων  τριάκοντα  χιλιάδας,  μόσχους  τρισχιλίους·  (8)ταύτα 
εκ  τών  βασιλικών  ε'δόθη  κατ   επαγγελίαν  τώ  λαώ  και  τοις  ίερεύσιν 

8  και  Αευείταις.  8  και  εδωκεν  Χελκείας  και  Ζαχαρίας  και  Ήσύηλος 
οι  επιστάται  τού  ιερού  τοις  Ίερεύσιν  εις  πάσχα  πρόβατα  δισχιλια 

9  ί^ακόσια,  μόσχους  τριακόσιους.  9  και  Ίεχονίας  και  Σαμαίας  και 
Ναθαναήλ  ό  αδελφός  και  Σαβίας  και   Οχίηλος  και   Ιωράμ  χιλίαρχοι 

Ιπηογ  ο  ιερεύς  Α  II  Ιωσιας  Β^Α  (ίΐα  ΓβΓ6  ιΛΐφίο)  |  αντου]  εαυτόν  Α 
Α  |  εθυσαν]  εθνσεν  Β3,'  +  οι  υιοι  ϊηλ  Α  |  τεσσαρεσκαιδ.  (τεσσαρισκαιδ.  Βη)] 
τε  ιδ'  Α  (ϊηιρΓο!)  τε  Α?)  3  Αευιταις  Α  {Αευιτ.  ηΜιψχα)  \  αυτούς] 
εαυτούς  Α  |  του  Δ.]  ρΓ  υιοί  Α  4  τω  κι;ριω  θεω]  κω  τω  θ  ω  Α  |  υμων  V  ] 
ημών  Α  |  τας  φυλάς]  οπι  τας  Α  5  αγιω]  ιερω  Α  5 — 6  Ισλ'·|  εν  ταξ<  ι 
Α         6  του  κυρίου)  κϋ  Α  7  χιλιάδες  Α         8  Χελχια?  Β'Ά  |  ϊίσυηλος 
Β* Α]  η  συνοδός  Βαί1-'  |  ροδί  εξακόσια  ταδ  ι  ΙίΙ  Α1         9  Οχιηλος]  ΌξΊηλος  Α1? 
(?  Α*) 
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I  ίο  ΕΣΔΡΑΣ  Α 

Β  έδωκαν  τοις  Αευείταις  εις  πάσχα  πρόβατα  χίλια,  μόσχους  επτα- 
κόσιους.    10 και  ταύτα  τα  γενόμενα·  εύπρεπώς  έστησαν  οι  ιερείς  ίο 

κα\  οι  Αευεϊται,  έχοντες  τα  αζυμα,  κατά  τάς  φυλάς  (ιι)καί  κατά  (ιι) 
τάί  μεριδαρχίας  των  πάτερων  έμπροσθεν  του  λαού,  προσενεγκείν 
τω  κυρίω  κατά  τά  γεγραμμενα  εν  βιβλίω  Μωυσή·  και  οϋτω  το 
πρωινόν.     "και  ωπτησαν  το  πάσχα  εν  πυρ\  ως  καθήκει,  και  ιι  (12) 
τάς  θυσίας  ήψ^ησαν  εν  τοις  χαλκίοις  και  λεβησιν  μετ"  ευωδιάς, 
(Ι3)καί  άπήνεγκαν  πάσι  τοις  ε'κ  του  λαου.     12 μετά  δε  ταύτα  ήτοι-  ΐ2  (13) 
μασαν  εαυτοίς  τε  και  τοϊς  ιερευσιν  άδελφοίς  αυτών  υιοΐς  ' Ααρών. 
13 οι  γάρ  Ιερείς  άνεφερον  τά  στεατα  εως  άωρίας·  και  οι  Αευεϊται  13  (14) 
ήτοίμασαν  εαυτοίς  και  τοΊς  Ίερεΰσιν  άδελφοϊς  αυτών  υίοίς  Ααρών. 

14 και  οι  ίεροψάλται  υιοί  Άσάφ  ήσαν  επί  της  τάξεως  αυτών  κατά  14(15) 
τά  υπο  Ααυείδ  τεταγμένα,  και  Άσάφ  και  Ζαχαρίας  και  Έδδβι- 

νους  οι  παρά  του  βασιλέως.     15 και  οι  θυρωροί  εφ*  εκάστου  πυλώ-  15  (ιό) 
νος·  ουκ  εστίν  παραβηναι  εκαστον  την  εαυτού  εφημερίαν  οι  γάρ 
αδελφοί  αυτών   οι  Αευεϊται  ητοίμασαν   εαυτοίς.     16  και   συνετέ-  ι6  (17) 
λεσθη  τά  της  θυσίας  του  κυρίου  (ι8)εν  εκείνη  ττ)  ήμερα,  άχθηναι  (ιδ) 
το  πάσχα  και  π ροσαχθηναι  τάς  θυσίας  επί  το  του  κυρίου  θυσια- 

στηριον  κατά  την  επιταγην  του  βασιλέως  Ίωσείου.     17 και  ήγά-  \η  (ίο) 
γοσαν  οι  νιοι  Ισραήλ  οι  ευρεθέντες  εν  τω  καιρώ  τοΰτω  το  πάσχα 

και  την  εορτήν  τών  άζύμων  ημέρας  επτά.     ι8και  ούκ  ήχθη  το  ιδ  (20) 
πάσχα  τοιούτο  εν  τω  Ισραήλ   άπο  τών  χρόνων  Σαμουήλ  του 

προφήτου·  19  και  πάντες  οι  βασιλείς  του  Ισραήλ  ουκ  ήγάγοσαν  19  (21) 
πάσχα  τοιούτον  οίον  ήγαγεν  Ίωσείας  και  οι  ιερείς  και  οι  Αευεϊται 
και  οι  Ιουδαίοι  και  πάς  Ισραήλ  ό  ευρεθείς  εν  ττ}  κατοικήσει 

αυτών  εν  Ιερουσαλήμ.    20  όκτωκαιδεκάτω  ετει  βασιλεύοντος  Ίω-  20(22) 
σείου  ήχθη  το  πάσχα  τούτο.     21  και  ώρθώθη  τά  εργα  Ίωσείου  2ΐ  (23) 
ενώπιον  του  κυρίου  αυτοΰ  εν  καρδία  πλήρει  ευσέβειας.    22  και  22  (24) 
τά  κατ*  αυτόν  δε  άναγεγραπται  εν  τοις  έμπροσθεν  χρόνοις,  περί 
τών   ήμαρτηκότων   και  ήσεβηκότων   εις  τον    κυριον   παρά  πάν 
έθνος  και  βασιλείαν,  και  α  ελύπησαν  αύτον  εστίν  και  οί  λόγοι 

Α       9  χίλια]  πεντακεισχιλια  (εισχ  δυρ  Γ&5  Α3)  Α  10  ταύτα  τα  γενό- 
μενα] τούτων  γενομένων  Α  |  οι  Αενειται]  οπα  οι  Α*  (Ιι&Ι}  δυρεΓδΟΓ  Α1)  |  Μωστ? 

Α  |  όντως  Α  11  οηι  εν  1°  Β3Ϊ>  |  ηψησαν]  ωπτησαν  Α  |  πασιν  Α  |  εκ]  ε 
δυρ  Γ&δ  Α3  12  αυτών]  εαυτών  Α  13  αυτών]  ων  δυρ  Γαδ  Α3  14  νιοι] 
ιοι  δυρ  Γαδ  Α3  |  αυτών]  εαυτών  Α  |  Έδδινονς  Α  |  οι  πάρα]  ο  παρα  Α 
15  εαυτοις]  αυτοΐϊ  Α  16  του  κυριον]  τω  κω  Α  |  προσαχθηναι]  ττροσενε- 
χθηναι  Α  17  ηγα-γον  Α  19  τοιοντο  Α  \  ο  ενρεθεις]  οι  ενρεθεντες  Α 
21  εν]  ε  δυρ  ταδ  Α3Ϊ  |  πλήρεις  Β3**  Α  22  ησεβηκ.]  η  1°  δυρ  Γ3.δ  Α3  |  οηι 
α  Α  |  εστίν]  εν  αισθησει  Α 
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(25)  23  του  κυρίου  ανάστησαν  επ\  ̂ Ισραήλ.  *3  Και  μετά  πάσαν  τήν  Β 
πράξιν  ταΰτην  Ίωσειου  συνέβη  Φαραώ  βασιλέα  Αιγύπτου  έλθόντα 
πόλεμον  έγειραι  έν  Χαρκαμύς  έπι  του  Εύφράτου·  και  έξήλθεν  εις 

(26)  24  άπάντησιν  αύτω  Ίωσείας.    24  και  διεπέμψατο  βασιλεύς  ΑΪγύπτου 
προς  αυτόν  λέγων  Τι  έμο\  κα\  σοι  έστιν,  βασιλεΰ  της  Ιουδαίας; 

(27)  25  25 ουχί  προς  σε  έξαπέσταλμαι  υπό  Κυρίου  του  θεού,  £π\  γαρ  του 
Έύφράτου  ό  πόλεμος  μου  εστίν  και  νυν  Κύριος  μετ  εμοΰ  εστίν, 
και  Κύριος  μετ  έμοΐι  επισπεύδων  εστίν  άπόστηθι,  και  μη  εναν- 

(28)  26  τιου  τω  κυρίω.     26 και  ουκ   άπέστρεψεν  εαυτόν  Ίωσείας  έπ\  το 
άρμα  αύτοΰ,  άλλα  πολεμειν  αυτόν  έπεχείρει,  ου  π  ροσέχων  ρη- 

(29)  27  μασιν   Ιερεμίου   προφήτου   έκ   στόματος   Κυρίου·    27 αλλά  συν- 
εστησατο  προς  αυτόν   πόλεμον  έν  τω  πεδίω  Μετααδδοϋς'  και 

(30)  28  κατέβησαν   οι  άρχοντες  προς  βασιλέα  Ίωσείαν.    28  και  είπεν  6 
βασιλεύς  τοις  παισίν  αύτοΰ  ' Αποστήσατέ  με  από  της  μάχης, 
ήσθένησα  γαρ  λίαν.     και   ευθέως  άπέστησαν   αυτόν   οι  παίδες 

(31)  29  αύτοϋ  από  της  παρατάξεως,  29  και  άνέβη  έπι  το  αρμα  το  δευτέριον 
αυτοϋ'  και  αποκατασταθείς  εις  Ιερουσαλήμ  μετηλλαξεν  τον  βίον 

(32)  3°  αυτού,  και  ετάφη  έν  τώ  πατρικώ  τάφω.     30 και  έν  ολη  τη  Ίονδαια 
έπένθησαν  τον  Ιωσείαν  και  εθρήνησεν  Ιερεμίας  6  προφήτης 

υπέρ  Ίωσει'ου,  και  οι  προκαθήμενοι  σύν  γυναιξΧν  έθρηνοΰσαν 
αυτόν  εως  της  ημέρας  ταύτης·  και  εξεδόθη  τοΰτο  γενέσθαι  αίε\ 

(33)  31       πάν  το  γένος  Ισραήλ.    31  ταύτα  δέ  άναγέγραπται  έν  τβ  βύβλω 
των  Ιστορουμένων  περ\  τών  βασιλέων  της  Ιουδαίας,  και  το 

καθ*  εν  πραχθέν  της  πράξεως  Ίωσείου  και  της  δόξης  αυτοΰ  και 
της  συνέσεως  αυτοΰ  έν  τω  νόμω  Κυρίου·  τά  τε  πραχθέντα 
ΰπ'  αύτοΰ  και  τά  νΰν  ιστόρηται  έν  τω  βυβλίω  τών  βασιλέων 

(34)  32  Ισραήλ  και  Ίοΰδα.  32  Και  άναλαβόντες  οι  έκ  τοΰ  έθνους 
τον  Ίεχονίαν  υ'ιόν  Ίωσειου  ανέδειξαν  βασιλέα  αντί  Ίωσει'ου  τοΰ 

(35)  33  πατρός  αύτοΰ,  οντά  ετών  είκοσι  τριών.     33  και  εβασίλευσεν  έν 
Ισραήλ  και  Ιερουσαλήμ  μήνας  τρείς·  και  άπεκατέστησεν  αύτόν 

23  Χαρκααυϊ]  Καλχαμυ*  Α  |  Ιωσειϊ  Β*  (Ιωσεια*  Βη  ε1  "ι  νία  ̂ )  24  προ$  Α 
αντον  βασιλεύς  Αιγύπτου  Α  26  αυτού]  εαυτού  Α  |  επεχειρι  (εχ  δαρ 
Γ&5  Α3?)  Α  27  Μεταεδδαουϊ  Α  |  βασιλέα]  ρτ  τον  Α  28  αυτού  ι°] 
εαυτού  Α  29  δεύτερον  Β3  |  αυτοί»]  εαυτού  Α  (Τ>ΐί>)  |  αποκατασταθεί  Α* 
(ί  πιηχ,τδΟΓ  Α1)  30  επενθησαν]  ρΓ  και  Α  |  εθρηνουσαν]  εθρηνουν  Α  |  γενέ- 

σθαι Β*]  7""·  Β3  γιν.  Β&Α  |  αει  Α  |  παν]  απαν  Α  31  βνβλω]  βφλω  Α  \ 
Κυρίου]  ρΓ  του  Α  |  πραχθέντα]  προπραχθεντα  Β·"111  προσπροαχθ.  Α  |  τω  βυ- 
βλιω]  τη  βιβλω  Α  \  βασιλέων  ι°]  ε  δίψ  πίδ  Α3  (βασιλαιων  Α*νίΛ)  32  Ιε- 
χονιαν]  Ιωχα^"  Α  33   Ισραήλ]  Ιούδα  Α  |  απεκατεσττ/σεΐ']  απεστη- σεν  Α 
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Β  βασιλεύς  Αιγύπτου  βασιλεύειν  εν  Ιερουσαλήμ,  34 και  έζημίωσεν  34  (36) 
το  έθνος  αργυρίου  ταλάντοις  εκατόν  και  χρυσίου  ταΧάντω  ένί. 
35  και  άνέδειζεν  6  βασιλεύς  Αιγύπτου  βασιλέα  Ιωακείμ  τον  άδελ-  35  (37) 
φόν  αύτοΰ  βασιλέα  της  Ιουδαίας  και  Ιερουσαλήμ.     36 και  εδησεν  36  (38) 
Ίωακε\μ  τους  μεγιστάνας,  Ζάριον  δέ  τον  άδελφόν  αυτού  συλλά- 

βων άνήγαγεν  εξ  Αιγύπτου.  37>Ετώι/  δε  ην  είκοσι  πέντε  37  (39) 
^Ιωακείμ  οτε  εβασίλευσεν    της  ̂ Ιουδαίας    και   ̂ Ιερουσαλήμ,  και 
έποιησεν  το  πονηρον  ενώπιον   Κυρίου.     38 μετ   αυτόν  δε   άνέβη  38  (40) 
Ναβουχοδονοσόρ  βασιλεύς  Βαβυλώνος,  και  εδησεν  αυτόν  εν  χαλ- 
κείω  δεσμω  και  άπήγαγεν  εϊς  Βαβυλώνα.    39  και  άπο  των  ιερών  39(41) 
σκευών  του  κυρίου  λαβών  Ναβουχοδονοσόρ  και  άπενέγκας  άπη- 
ρείσατο  εν  τω  ναω  αυτού   εν   Βαβυλώνι.    40  τα  δέ  ίστορηθέντα  40  (42) 
περί  αυτού   και  της  αυτού  ακαθαρσίας   και  δυσσεβείας  άναγέ- 
γραπται  εν  τη  βίβλω  τών  χρόνων  τών  βασιλέων.  4ΙΚαΐ4ΐ(43) 
εβασίλευσεν   άντ*  αυτού  Ίωακε\μ  6  υίός  αύτού'   οτε  γαρ  ανε- 

δείχθη, ην  ετών  οκτώ.     ̂ βασιλεύει  δέ  μήνας  τρεις   και  ήμέρας  42  (44) 
δέκα   εν     Ιερουσαλήμ,    και   έποιησεν    το    πονηρον    έναντι  Κυ- 

ρίου.          43 Και  μετ  ενιαυτον  άποστείλας  Ναβουχοδονοσόρ  μετή-  43  (45) 
γαγεν  αυτόν  είς  Βαβυλώνα  άμα  τοΊ,ς  ίεροϊς  σκεύεσιν  τού  κυρίου, 
44 και  άνέδειξεν  Σεδεκίαν  βασιλέα  της  Ιουδαίας  και  Ιερουσαλήμ,  44(46) 
Σεδεκίαν  οντα  ετών  είκοσι  ενός·  βασιλεύει  δέ  ετη  ένδεκα.    45 και  45  (47) 
έποιησεν  το  πονηρον  ενώπιον  Κυρίου,   και  ουκ   ένετράπη  άπο 
τών  ρηθέντων  λόγων  υπό  Ιερεμίου  τού  προφήτου  εκ  στόματος 

τού  κυρίου.    46  και  όρκισθε\ς  άπο  τού  βασιλέως  Ναβουχοδονοσορ  φ  (48) 
τώ  ονόματι  τού  κυρίου,  έφιορκήσας  άπέστη,  και  σκληρύνας  αυτού 
τον  τράχηλον  και  την  καρδίαν  αυτού  παρέβη  τά  νόμιμα  Κυρίου 

θεού  ,1σραήλ.     47  και  οι  ηγούμενοι  δέ  τού  λαού  κα\  τών  ιερέων  47(49) 
ττολλά   ήσέβησαν   και   ήνόμησαν   υπέρ    πάσας   τάς  άκαθαρσίας 
πάντων  τών  εθνών,  και  έμίαναν  τ6  ιερόν  τού  κυρίου  το  άγια- 
ζόμενον  εν  Ιερουσαλήμ.    48 και  άπέστειλεν  6  βασιλεύς  τών  πατέ-  48  (50) 

Α       33  βασιλεύειν]  ρ  γ  του  μη  Β<:Α  34  αργνριω  Β:ι?ι>  |  χρνσιω  ΒΛ?ί) 
35  ο  βασιλεύς]  οπι  ο  Α  |  Ιαωακειμ  (ακειμ  $υρ  Γ3.δ)  Α3νιΛ  36  Ιωκειμ 
Α*  Ιαωκ.  Αα?  |  Ζαριον]  Ζαρα\κην  Α  37  Ιωακείμ]  ακειμ  δίψ  ταδ  ΑΕ  | 
ενώπιον]  έναντι  Α  38  μετ]  εττ  Α  |  εδησεν]  δησας  Α  |  οηι  και  2°  Α 
39  εαυτόν  Α  40  ακαθαρσίας  αυτόν  Α  41  ο  υιος]  οηι  ο  Α  |  οκτω]  ρν  δεκα 
Α  44  βασιλεύει]  εβασίλευσεν  Α  45  πηνηρον  Β*  (ττον.  Βϋ)  46  επι- 
ορκησας  Β3ΐΆ  |  αυτού]  εαυτού  Α  (βΐδ)  47  ησεβησαν  και  ηνομ.]  ψομησαν 
και  παρέβησαν  Α  \  αγιαζομενον]  αγιασθεν  Α  \  Ιερουσαλήμ]  Ιεροσολυμοις  Α 
48  βασιλεύς]  ο  θς  Β3Π1£  θ'ς  Β^Α 
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ρων  αυτών  διά  τού  αγγέλου  αυτοί)  μετακαλέσαι  αυτούς,  καθο  εφεί-  Β 
(51)  49  δβτο  αυτών  καϊ  του  σκηνώματος  αύτού.    49  αυτοί  δε  εμυκτήρισαν 

*ν   τοΊς  άγγέλοις  αυτού,    κα\  η  ημέρα  ελάλησεν   Κύριος,  ησαν 

(52)  έκπαίζοντες  τους  προφήτας  αυτού·  (52)εως  οϋ  θυμώντα  αυτόν  επί 
τω    εθνει   αυτοΰ    δια   τα    δνσσεβήματα    προστάξαι  άναβιβάσαι 

(53)  5°  £ιγ    αυτούς  τούς  βασιλείς  τών   Χαλδαίωι>.     50 ούτοι  άπεκτςιναν 
τους  νεανίσκους  αυτών  εν  ρομφαία  περικύκλω  του  αγίου  Ιερού, 
καϊ  ούκ  εφείσαντο  νεανίσκου  και  παρθένου  καϊ  πρεσβύτου  και 

(54)  νεωτέρου,   '5υάλλά    πάντας    παρέδωκαν    εις  τάς  χεϊρας  αυτών. 
5ΐ  51  και  πάντα  τα  Ιερά  σκεύη  τού  κυρίου,  τα  μεγάλα  καϊ  τα.  μικρά, 

και  τάς  κιβωτούς  τού  κυρίου  και  τάς  βασΐλικάς  άποθήκας  άνα- 

(55)  52  λαβόντες  άπηνεγκαν  εις  Βαβυλώνα.     52  και  ενεπύρισαν  τον  οίκον 
τού  κυρίου,  και  έλυσαν  τα  τείχη   Ιερουσαλήμ,  και  τούς  πύργους 

(56)  53  αύτής  ενεπύρισαν  εν  πυρί,  53  και  συνετέλεσαν  πάντα  τα  ένδοξα 
αυτής   αχρεώσαι·   και.  τους  επίλοιπους  άπήγαγεν  μετά  ρομφαίας 

(57)  54  βίϊ  Βαβυλώνα.    54  και  ήσαν  παίδες  ούτω  και  τοΊς  υίοΐς  αυτού  μέχρι 
ου  βασιλεύσαι  ΐΐέρσας,  εις  άναπλήρωσιν  τού  ρήματος  τού  κυρίου 

(58)  55  *ν  στοματι  Ιερεμίου  55"Έως  τού  εύδοκήσαι  την  γήν  τα  σάββατα 
αύτής,    πάντα  τον   χρόνον  τής  ερημώσεως  αύτής  σαββατιεϊ  εις 
συνπλήρωσιν  ετών  έβδομηκοντα. 

ι        1  Βασιλεύοντος  Κυρου  ΐίερσών  έτους  πρώτου,  εις  συντέλειαν  ρή- 
2  ματος  Κυρίου  εν  στοματι  Ιερεμίου,  2ήγειρεν  Κύριος  τ6  πνεύμα  Κυρου 
βασιλέως  ΐίερσών,  και  εκήρυξεν  ολτ)  ττ\  βασιλεία  αύτού  και  Άμα  δια 

3  γραπτών  λέγων  3  Τάδε  λέγει  6  βασιλεύς  ΐίερσών  Κύρος  Έμέ  άνέ- 
δειξεν  βασιλέα  τής  οικουμένης  6  κύριος  τού  Ισραήλ,  Κύριος  6  ύψιστος, 

4  4 και  έσήμηνέν  μοι  οίκοδομήσαι  αύτώ  οίκον  εν  Ιερουσαλήμ  τΐ]  εν  ττ] 

5  Ιουδαία.  5ε'ί  τις  έστιν  ουν  υμών  εκ  τού  έθνους  αύτού,  εστω  6  κύριος 
αύτού  μετ  αύτού,  και  άναβάς  εις  τήν  Ιερουσαλήμ  τήν  εν  ττ}  Ιουδαία 

οίκοδομείτω  τον   οίκον  τού   κυρίου  τού  ̂ Ισραήλ"   ούτος  ό   κύριος  6 
6  κατασκηνώσας  εν  ̂ Ιερουσαλήμ.  6  όσοι  ούν  κατά  τους  τόπους  οϊ- 
κούσιν,  βοηθείτωσαν  αύτώ  οι  εν  τω  τόπω  αύτού  εν  χρυσίω  και  εν 

48  αυτόν]  εαυτού  Α  (βΐδ)  49  εμυκτήρισαν]  εξεμνκτηριζον  Α  |  ον]  του  Α  |  Α 
θνμωντα]  θυμωθεντα  Α  |  αυτού  30]  εαυτόν  Α  50  αγιον]  +  αυτών  Α  |  νεω- 

τέρου] +  αυτών  Α  |  -πάντα  Α  51  ιερέα  Β*  (ιερα  Β1*  Α)  |  τα$  κιβωτούς]  τα 
σκευή  κιβωτού  Λ  52  του  κυρίου]  Οίτη  του  Α  ̂   αυτής]  αυτών  Α  53  αχοβι- 
ωσαι  Β^Α  |  μετα]  απο  Α  54  μέχρι  ου]  μέχρις  ου  Βα1>  μέχρι  του  Α  \  τον 
ρήματος  του  κυρίου]  λογού  κν  Α  55  σνμιτληρωσιν  Β^Α  II  2  ολτ;] 
ρΓ  εν  Α  |  αυτού]  εαυτόν  Α  4  αντω]  εαυτω  Α  6  ο  κνριος  ]υ]  +  κ1  Α  | 
τον  κυρίου]  οιτι  τον  Α  6  τοί'ϊ  τοττονς]  οιτι  τονς  Α 
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Β  άργυρίω,  (?)εν  δόσεσιν,  μεθ'  ίππων  και  κτηνών,  συν  τοις  άλλοις  (7) 
τοις  κατ  εύχάς  προστεθειμενοις  6ΐ5  το  ιερόν  τον  κυρίου  το  εν  ̂ Ιερου- 

σαλήμ. 7  Και  καταστήσαντες  οι  άρχίφυλοι  των  πατριών  της  η  (δ) 
Ιούδα  και  Βενιαμε\ν  φυλής,   κα\  οι  ιερεΐς  και  ο'ι  Αευειται,  και 
πάντων   ων   ήγειρεν   Κύριος  το   πνεύμα  άναβήναι  οικοδομήσαι 

οίκον  τω  κυρίω  τον  (ν  ,Ιερουσαλήμ·  8 και  οι  περικύκλω  αυτών  8 
<9) (βοήθησαν  εν  πάσιν,  εν  άργυρίω  και  χρυσίω,  ΐπποις,  κτήνεσιν  (9) 
και  εύχαϊς  ως   πλείσταις  πολλών   ων  6  νους  ήγερθη.    9  και  6  $  (ίο) 
βασιλεύς  Κϋρος  εξήνεγκεν  τα  άγια  σκεύη  του  κυρίου,  α  μετήγαγεν 

Ναβουχοδονοσορ  εξ  Ιερουσαλήμ  και  άπηρε'ισατο  αύτά  εν  τώ  ει- 
δώλια) αυτόν.     10  εξενεγκας  δε  αυτά  Κύρος  ό  βασιλεύς  ΐίερσών  ίο  (ιι) 

παρεδωκεν  αυτά  Μιθριδάτη  τώ  εαυτού  γαζοφύλακι·  11  δια  δε  τού-  ιι  (12) 
του  παρεδόθησαν  Σαναμασσάρω  προστάτη  της  Ιουδαίας.     12  ό  δε  12(13) 
τούτων   αριθμός  ή  ν,    σπονδεια  χρυσά  χίλια,   σπονδεια  αργυρά 
χίλια,  θυισκαι  αργυροί  είκοσι  εννέα,  φιάλαι  χρυσάΐ  τριάκοντα, 

άργυραϊ  βυ'  δεκα,  και  αλλα  σκεύη  χίλια.     13τά  δε  πάντα  σκεύη  13  (14) 
εκομίσθη,   χρυσά  και   αργυρά,    πεντακισχιλια  τετρακόσια  εξή- 
κοντα  εννέα·  14  άνηνεχθη  δε  υπό  Σαμανασσάρου  άμα  τοις  εκ  της  14(15) 
αιχμαλωσίας  εκ  Βαβυλώνος  εις  Ιερουσαλήμ.  15 Έν  δε  τοις  ι$  (ιό) 
επ\  Άρταξέρξου  τού  ΤΙερσών  βασιλέως  χρόνοις  κατέγραψεν  αυτών 
κατά  των  κατοικούντων  εν  τή  Ιουδαία  και  Ιερουσαλήμ  Βηλεμος 

και  Μιθραδάτης  και  Τα/3ε'λλιο?  και  'Ράθυμος  και  Βεελτεθμος  και 
Σα/χε'λλιοί·  6  γραμματεύς  και  οι  λοιποί  οι  τούτοις  συντασσόμενοι, 
οϊκούντες  δε  εν  Σαμάρεια,  και  τοϊς  άλλοις  τόποις,  τήν  ύπογεγραμ- 
μενην  επιστολήν  ι6Βασιλεϊ  Αρταξέρξη       κυρίω  οι   παίδες  σου  ι6  (ι;) 
'Ράθυμος  ό  τα  προσπίπτοντα  και  Σα/ζε'λλιοί  ό  γραμματεύς  και 
οί  επίλοιποι  της  βουλής  αυτών  και  οι  εν  κοίλη  Συρία  και  Φοι- 

νίκη.    17  και  νύν  γνωστόν  εστω  τώ  κυρίω  βασιλεΊ,  οτι  'ΐουδαΐοι  ιγ  (ιδ) 

Α       7  καταστήσαντες]  κατασταντες  Α  \  αρχιφίλοι  Α*νίά  (αρχιφνλ.  Α?)      8  οηι 
εν  2°  Α  |  κτήνεσιν]  ρτ  και  Α  |  ωϊ]  ωϊ  ταυ  Α*  ν1<3  ωσται  Α?  9  αγια]  ιερα 
Α  |  μετήγαγεν]  μετηνεγ\κεν  Α  \  ειδωλιω  αυτού]  εαυτού  ειδ.  Α  10  Μίθρα· 
δατη  Α  (ατ  δυρ  Γ&δ  Α3)  |  γαζοφύλακι]  αζ  δυρ  πίδ  Α3  11  Σαναβασσαρω 
(αναβ  δΐιρ  ΓΣΐδ)  Α3  |  προστάτη]  ρχ  τω  Α  12  σπονδια  Β*  σπονδεια  Β3ΐ>Α, 
ι°  :  σπονδεια  Β  σπονδια  Α,  2°  \  χρνσεαι  Α  |  βυ']  τρισχιλιαι  τετραίκοσιαι  Α 
13  εκομισθη]  διεκομισθη  Α  14  άνηνεχθη]  η  1°  δΐιρ  ναδ  Α3  |  Σαναβασ- 
σαρου  Α  |  Ιεροσόλυμα  Α  15   Αρταρξερξου  Α  \  αυτών]  αντω  Α  \ 
Μιθραδάτης  Β* Α3]  Μιθριδ.  Β3ΐ>Α*νίε1  |  ?αθυμοί  και  Βεελτεθμος]  Ϋαθυος  και 
Βα\ελτεθμο$  (ο$  και  Βα  δΐιρ  Γίΐδ)  Α3  |  Σεμελλιος  Α  \  οικονντες]  ρτ  οι  Α  οικο  δπρ 
ταδ  Α3  16  Αρταρξερξη  Α  \  Σαμελλιος]  Σεβελλιος  Α  \  οι  3ϋ]  ρΓ  κραταιοί  Α 
17  κυριω]  +  μου  Α  |  οτι]  διότι  Α  \  Ιουδαίοι]  ρτ  οι  Α 
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άναβάντες  παρ*  υμών  προς  ημάς,  εΧθόντες  εις  Ιερουσαλήμ,  τήν  Β 
πόΧιν  τήν  άττοστάτιν  και  πονηράν  οίκούσιν,  τάς  τε  αγοράς  αύ- 

(19)  ι8  της  καΐ  τα  τείχη  θεραπεύουσιν  κα\  ναόν  νποβάΧΧονται.  τ8εάν 
οΰν  ή  πόΧις  αύτη  οϊκοδομηθη  καϊ  τά  τείχη  συντεΧεσθή,  φορο- 
Χογίαν  ου  μή  ύπομείνωσιν  δούναι,  αλλά  και  βασιΧεύσιν  άντιστή- 

(20)  σονταΐ'  (20)κα\  έπε\  ενεργείται  τα,  κατά  τον  ναόν,   καΧώς  εχειν 
(21)  ύποΧαμβάνομεν  μή  ύπεριδείν  το  τοιούτο  (2ι)αλλά  προσφωνήσαι 

τώ  κνρίω  βασιΧεϊ  οπως,  αν  φαίνηταί  σοι,  επισκεφθή  εν  τοΊς  από 

(22)  19  των  πάτερων  σον  βιβΧίοις.     19 και  ευρησεις  εν  τοίς  υπομνημα- 
τισμούς τα  γεγραμμενα  περ\  τούτων,  και  γνώση  οτι  ή  πόΧις  ήν 

(23)  εκείνη  άποστάτις  και  βασιΧεις  και  πόΧεις  ενοχΧούσα,  (23>καί  οι 
Ιουδαίοι  άποστάται  και  ποΧιορκίας  συνεσταμενοι  εν  αυτη  ετι  εξ 

(24)  2ο  αΙώνος,  δι  ήν  αίτίαν  ή  πόΧις  αυτη  ήρημώθη.     20 νυν  ουν  νποδει- 
κνύομεν  σοι,  κύριε  βασιΧεϋ,  οτι  εάν  ή  πόΧις  αυτη  οίκοδομηθή 
και  τά  ταύτης  τείχη  άνασταθή,  εξοδός  σοι  ούκετι  εσται  εϊς  κοί- 

(25)  2ΐ  Χην  Συρίαν  και  Φοινίκην.    21  τότε  άντεγραψεν  ό  βασιΧεύς  'Ραθύμω 
τω  γράφοντι  τά  προσπίπτοντα  κα\  ΒεεΧτεθμω  και  ΣαμεΧΧίω 
γραμματει  και  τοις  Χοιποις  τοις  συντασσομενοις  καϊ  οίκούσιν  εν 

(■26)  22  Σαμάρεια  και  Συρία  και  Φοινίκη  τά  υπογεγραμμένα  22*Ανεγνων 
τήν  επιστοΧήν  ήν  πεπόμφατε  προς  με.  επεταξα  ουν  επισκε- 
ψασθαί'   και   ευρέθη  οτι  εστίν  ή  πόΧις  εκείνη  εξ  αιώνος  βασι- 

(27)  23  Χεΰσιν   άντιπαρατάσσουσα,  23  και  οι  άνθρωποι  αποστάσεις  καϊ 
ποΧεμους  εν  αύτη  συντεΧοϋντες,  και  βασιΧεΊς  ισχυροί  και  σκΧηρο\ 
ήσαν  εν  ΊερουσαΧήμ  κυριεύοντες  και  φοροΧογοΰντες  κοίΧην  Συ- 

(28)  24  ρ'ιαν  και  Φοινίκην.     2*νύν  ουν  έπέταξα  άποκωΧύσαι  τους  ανθρώ- 
πους εκείνους  του  οίκοδομήσαι  τήν  πόΧιν,  και  προνοηθήναι  οπως 

(29)  μηθεν  παρά  ταύτα  γενηται  ί29)καί  μή  προβη  επ\  πΧεΙον  τά  της 
(30)  25  κακίας  εις  τό  βασιΧεΐς  ενοχΧήσαι.    25τότε  άναγνωσθεντων  τών 

παρά    τού    βασιΧεως    Άρταξέρξου   γραφεντων    ό    ' Ράθυμος  και 

17  πονηραν]   ρτ  την   Α   |  οίκουσιν]   οικοδομονσιν  ΒΛ  (οικοδόμους  Β1)?)  Λ  Α 
18  επί  Β*  (εττει  Βα1))  |  υπερδειν  Β*  (νπεριδειν  Β?)  |  το  τοιούτο]  οιη  το  Α 
αν]  εαν  Α  |  φανηται  Α  19  υπομνηματισμοί*]  υττομνημασιν  Λ  | 
αποστατυ]  απ  δαρ  ταδ  Α3  |  συνεσταμενοι  Β?1ϊ  (συνετ.  Β*)]  συνιστάμενοι  Α  | 
η  πολύ  2"]  \)ΐ  και  Α  20  υποδικνυμεν  Α  |  οτι]  διότι  Α  |  έξοδος]  κάθοδος 
Α  |  ουκετι  σοι  Α  |  Φοινεικ.  Β*  (Φοινικ.  Βι> :  ίΐ€ΙΏ  2  ι,  23)  21  Βεελ- 
τεμωθ'  Α  |  συντασσομενοις]  ο  ι°  δίφ  Γαδ  Αα  |  Σαμάρεια]  ρΓ  τη  Α  |  οηι 
και  Συρία  Α  22  επεταξα]  ετ  δαρ  ταδ  ΑΛ  (επατ.  Α*ν,ά)  |  ηυρεθη  Α  |  αντι- 
παρατασσ.]  ι  δυρ  ταδ  ΑΛ  24  οιώ  ουν  Α  |  επεταξα  Β^Α]  επαταξα  Β*  | 
μηθεν]  μηδέν  Α  \  εις  το]  εττι  το  Α  \  ενοχλησαι]  ενοχλισθαι  Α  25  Αρ- 
ταρξερξου  Α 
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Β  Σαμβλλιοί  ό  γραμματεύς  και  οί  τούτοις  συντασσόμενοι,  άναζεύ- 

ξαντες   κατά  σπονδήν   εις  Ιερουσαλήμ   μεθ'  Ίππου   και  όχλου 
παρατάξεως,  (3τ)ήρξαντο  κωλύειν  τούς  οίκοδομούντας·  καί  ηργει  ή  (31) 
οικοδομή  του  ιερού  του  εν  Ιερουσαλήμ  μέχρι  του  δευτέρου  έτους 
της  βασιλείας  Ααρείου  του  Περσών  βασιλέως. 

χΚαί  βασιλεύς  Ααρεϊος  εποίησεν  δοχήν  μεγάλην  πάσιν  τοις  υπ*  αύ-  ι 
τόν,  καί  πάσιν  τοις  οίκογενεσιν  αυτού,  καί  πάσιν  τοϊς  μεγιστάσιν  της 

Μήδειας  καί  της  Ώερσίδος,  2 κα\  πάσιν  τοϊς  σατράπαις  καί  στρατηγοίς  2 
και  τοπάρχαις  τοις  υπ*  αυτόν  άπο  της  Ινδικής  μέχρι  Αίθιοπίας  εν 
τοις  εκατόν  είκοσι  επτά  σατραπε'ιαις.     3  και  εφάγοσαν  κα\  επίοσαν,  3 
και  εμπλησθέντες  ανέλυσαν  6  δε  Ααρεϊος  6  βασιλεύς  άνελυσεν  εϊς 

τον    κοιτώνα    καί   εκοιμήθη,    και   έξυπνος   εγενετο.     4  τότε   οί  τρεις  4 
νεανίσκοι  οι  σωματοφύλακες,  οι  φυλάσσοντες  το  σώμα  του  βασιλέως, 

είπαν  έτερος   προς  τον  έτερον   5ΈΪπωμεν  έκαστος  ημών  ενα  λόγον  5 
οί  υπερισχύσει·  και  ου  αν  φανή  το  ρήμα  αυτού  σοφώτερον  του  έτε- 

ρου, δώσει  αύτω  Ααρείος  ό  βασιλεύς  δωρεάς  μεγάλας   καί  επινίκια 

μεγάλα,  6 και  πορφυραν  περιβαλεσθαι  και  εν  χρυσώμασιν  π'ινειν  καί  6 
επι  χρυσω  καθεύδειν  κα\  άρμα  χρυσοχάλινον  καί  κ'ιδαριν  βυσσίνην 
και  μανιάκην  περ\  τον  τράχηλον,  7  και  δεύτερος  καθιε'ιται  Ααρείου  δια  η 
τήν   σοφίαν  αυτού,    καί  συγγενής  Ααρείου   κληθήσεται.     8  καί  τότε  8 
γράψαντες  έκαστος  τον  εαυτού  λόγοι/  εσφραγίσαντο  καί  εθηκαν  νπο 

το  προσκεφάλαιον  Ααρείου  τού  βασιλέως,  <9>καί  είπαν  9"θταν  εγερθή  9 
ό  βασιλεύς,  δώσουσιν  αύτω  το  γράμμα·  καί  ον  αν  κρίντ]  ό  βασιλεύς 
καί  οι  τρεις  μεγιστάνες  της  Τίερσίδος  οτι  ού  ό  λόγος  αύτού  σοφώ- 
τερος,  αύτω  δοθήσεται  το  νίκος,  καθώς  γεγραπται.     10 ό  εις  εγραψεν  ίο 
Υπερισχύει  6  οίνος.     11  ό  έτερος  εγραψεν  Υπερισχύει  6  βασιλεύς,  ιι 
12 ό  τρίτος  εγραψεν   Ύπερισχύουσιν   αι  γυναίκες,   ύπερ   δε    πάντα  ΐ2 
νικά  ή  αλήθεια.     13 καί  οτε  εξηγερθη  6  βασιλεύς,  λαβόντες  το  γράμμα  13 
έδωκαν   αύτω,    καί  άνεγνω.     14  καί   εξαποστεΐλας  εκάλεσεν   πάντας  14 
τούς  μεγιστάνας  της  Τίερσίδος  καί  της  Μήδειας   καϊ  σατράπας  και 

στρατηγούς  καί  τοπάρχας  καί  υπάτους,  (ι5) καί  εκάθισεν  εν  τω  χρηματι- 

Α        25  Σεμβλλιοϊ  Α  |        Ιλημ  κατά  σπονδην  Α  |  μεθ]  μετ  Α  \  Ααρών  Β*Α 
(Δαρείου  Β3?ι>)         III  1  Δαριο*  Β* Α  {Ααρειος  Β3?ι>)  |  Μηδιας  Α  2  υπ 
αντον]  μετ  αυτών  Α  |  Αιθιοπίας  Β1·  (Αι0ιθ7τιαι$  Β*)]  ρΓ  τψ  Α  |  σατραπιαις 
Β 13  Α  3  και  ι°]  +  οτε  Α  \  εφαγον  Α  \  επιον  Α  \  ο  δε]  τοτε  Α  \  Ααριος  Α 
4  προς  τον  έτερον]  τω  ετερω  Α  5  αν]  εαν  Α  |  ανδω  Β*  (αντω  Β3ΐιΑ) 6  τραχηλον]  +  αυτόν  Α  7  αντον]  εαντον  Α  9  οηι  αν  Α  \  οηι  ον  Α  | 
νικος]  νικημα  Α  10  ο  ει$  Α1]  ου  Α*  12  ο  τρίτος  Β3ΐ)  (οτι  τρ.  Β*)] 
ο  αλλο$  Α  13  έδωκαν]  επεδωκαν  Α 
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ινι6)  15  στηρίω,  και  άνεγνώσθη   το  γράμμα  ενώπιον   αυτών.     15 και  «-  Β 
π€ν  Καλέσατε  τους  νεανίσκους,  κα\  αυτοί  δηλώσουσιν  τους  λό- 

(17)  ι6  γους  αυτών  και  εκλήθησαν,  και  είσηλθοσαν.    ι6και  είπαν  αύτοίς 
Απαγγείλατε  ημίν  περ\  τών  γεγραμμενων.  Και  ήρξατο  ό 

(ιδ)  17  πρώτος  ό  ε'ίπας  περί  της  Ισχύος  του  οϊνου,  (ι8)καί  εφη  οΰτως  ̂ "Αν- 
δρες,  πώς  υπερισχύει  6  οίνος,     πάντας  τους  ανθρώπους  τους 

(19)  ιδ  πιόντας  αυτόν  πλανά  την  διάνοιαν,  ιΒτοΰ  τε  βασιλέως  και  του 
ορφανού  ποιεί  την  διάνοιαν  μίαν,  την  τε  τοΰ  οίκετου  και  την  του 

(20)  19  ε*λευθέρου,   την  τε  του   πένητος   και   την   τοΰ   πλουσίου·    19 και 
πάσαν  διάνοιαν  μεταστρέφει  εις  εύωχίαν   και  εύφροσύνην,  και 

(21)  2ο  ου  μεμνηται  πάσαν  λύπην  και  πάν  όφειλημα-  20 και  πάσας  καρ- 
δίας ποιεί  πλούσιας,  και  ου  μεμνηται  βασιλέα  ουδέ  σατράπην 

(22)  2ΐ  και  πάντα  δια  ταλάντων  ποιεί  λαλείν.     21  και  ου  μεμνηται  όταν 
π'ινωσιν  φιλιάζειν  φιλοις  και  άδελφοίς,  και  μετ  ου  πολύ  σπών- 

(23)  22  ται  μαχαίρας·  22  και  όταν  από  τον  οϊνου  εγερθώσιν,  ου  μεμνηται  α. 
(24)  23  έπραξαν.  23 ώ  άνδρες,  ούχ  υπερισχύει  ό  οίνος  ότι  ούτως  αναγκάζει 
ι  ποιείν ;    και  εσίγησεν  ούτως  ε'ίπας.  1  Και  ή'ρξατο  6  δεύτερος 
2  λαλαι>  ό  ε'ίπας  περ\  της  ισχύος  του  βασιλέως  'Ώ  άνδρες,  ούχ  ύπερι- 
σχύουσιν  οι  άνθρωποι,  την  γην  και  την  θάλασσαν  κατακρατούντες  κα\ 

3  πάντα  τα  εν  αύτοίς ;  3ό  δ«  βασιλεύς  υπερισχύει  και  κυριεύει  αυτών 
4  και  δεσπόζει  αυτών,  και  πάν  δ  εάν  εϊπτ)  αύτοίς  ενακούουσιν.  Αεάν 

ε'ίπτ)  αύτοίς  ποιησαι  πόλεμον  έτερος  προς  τον  έτερον,  ποιοΰσιν 
εάν    δε   εζαποστείλτ}  αύτούς   προς  τούς   πολεμίους,  βαδίζουσιν  και 

5  κατεργάζονται  τα  ορη  και  τα  τείχη  και  τούς  πύργους.  5φονεύουσιν 
και  φονεύονται,  και  τον  λόγοι/  τοΰ  βασιλέως  ου  παραβαίνουσιν  εάν 
δέ  νικησωσιν,  τω  βασιλεί  κομίζουσιν  πάντα,  και  εάν  π ρονομεύσωσιν 

6  και  τά  αλλα  πάντα.  6 και  ό'σοι  ου  στρατεύονται  ούδέ  πολεμοΰσιν 
άλλα  γεωργοΰσιν  την  γην,  πάλιν  όταν  σπειρωσι,  θερίσαντες  άνα- 
φερουσιν  τω  βασιλεί·   και  έτερος  τον  έτερον  άναγκάζοντες  άναφέ- 

7  ρουσι  τούς  φόρους  τω  βασιλεί.     7  και  αύτός  εί  μόνος  εστίν,  εάν 

15  δηλονσονσιν  Α  |  αντων]  εαυτών  Α  17  πίνοντας  Α  I  τη  διάνοια  Α  Α 
18  την  5°]  Γ3.5  αϋς  ίη  τ  Β*  20  καρδίας]  ρΓ  τας  Α  |  βασίλεια  Α  (ι  ίηιρΓοΗ 
νί(1  ΑΛ?Π,*»')  21  φιλια^εΐί']  φιαλι'ςειν  Α  |  μάχαιρα*]  ρΓ  τα*  Α  22  εγερ- θώσιν] γενηθωσιν  Α  |  οι/}  ουδε  Α  |  μεμνηται]  μνηνται  (δίο)  Α  |  επραξεν  Α 
23  οϊϊϊ  οτι  Α  |  ειπας]  ειπών  Α  IV  1  ειπας]  ειπών  Α  2  θρωποι  την 
γη\  81ΐρ  τα8  ΒλΗ'  3  βασιλευ  Α*  (βασιλεύς  Α1)  |  κνριει  Β*  (κυριεύει  Βα1}Α)  | 
αντων  ι°]  πάντων  Α  |  παν]  πάντα  Α  |  εαν]  αν  Α  \  ενακούουσιν]  ποιησονσιν  Α 
4  ποιουσιν]  ποιησονσιν  Α  |  πολέμους  Α*  (πολέμων*  Α?)  6  εαν  2°]  ρτ  οσα  Α 
6  σπειρωσιν  Α  |  αναφερονσιν  (-2°)  Α  Ί  ει  Β*  (ευ  Βα,,Α) 
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Β  εΐίΓΐ/    άποκτείναι,   άποκτεννουσιν    είπεν   άφείναι,   άφίουσιν    Βείπε  8 
πατάξαι,  τύπτουσιν  είπεν  ερημώσαι,  ερημοΰσιν  είπεν  οίκοδομήσαι, 
οίκοδομούσιν  9  είπεν  εκκόψαι,  εκκόπτονσιν  είπεν  φυτεύσαι,  φυτεύ-  $ 
ουσιν  Ι0κα\  πάς  ό  λαός  αύτού  καϊ  αι  δυνάμεις  αύτού  ενακούουσιν.  ίο 
προς    δε  τούτοις  αυτός  άνάκειται,   εσθίει   Και  πίνει  καΐ  καθεύδει· 
11  αυτοί  δε  τηρουσιν  κύκλω  περϊ  αυτόν ,  και  ού  δύνανται  έκαστος  ιι 
άπελθείν  και  ποιείν  τα.  έργα  αύτού,  ούδε  παρακούουσιν  αυτού.     12  ω  ΐ2 
άνδρες,  πώς  ούχ  υπερισχύει  ό  βασιλεύς  οτι  ούτως  επάκουστός  εστίν ; 

και  εσίγησεν.  13Ό  δε  τρίτος  ό  εϊπας  περϊ  των  γυναικών  καϊ  της  13 
αληθείας,  ούτος  εστίν  Ζοροβαβελ,  ήρξατο  λαλεϊν  Ι4'Άνδρες,  ού  μέγας  14 
ό  βασιλεύς,  καϊ  πολλοί  οι  άνθρωποι,  κα\  ό  οίνος  Ισχύει;  τις  ούν  ό 

δεσπόζων  αυτών,  η  τις  ό  κυριεύων ;  ̂Ι5)ούχ  α'ι  γυναίκες;  15 αι  γυναίκες  15 
εγεννησαν  τον  βασιλέα  καϊ  πάντα  τον  λαόν  ος  κυριεύει  της  θαλάσσης 

και  της  γης'  16 και  εξ  αυτών  εγενοντο,  καϊ  αύται  έζέθρεψαν  αύτούς  ι6 
τους  φυτεύσαντας  τους  αμπελώνας  εξ  ων  ό  οίνος  γίνεται,  17  και  αύται  17 
ποιοϋσιν  τάς  στολάς  τών  ανθρώπων,  και  αύται  ποιούσιν  δόξαν  τοις 
άνθρώποις,  και  ού  δύνανται  οι  άνθρωποι  είναι  χωρίς  τών  γυναικών. 

ι8εάν  δε  συναγάγωσιν  χρυσ'ιον  και  άργύριον  καϊ  πάν  πράγμα  ώραίον,  ιδ 
και  'ίδωσιν  γυναίκα  μίαν  καλην  τω  ε'ίδει  και  τω  κάλλει,  19  καϊ  ταύτα  19 
πάντα  αφέντες  εις  αύτην  κεχηναν,  καϊ  χάσκοντες  το  στόμα  θεω- 
ρούσιν  αύτην,  καϊ  πάντες  αύτην  αιρετίζουσιν  μάλλον  η  το  χρυσίον 

και  το  άργύριον  και  πάν  πράγμα  ώραίον.    20 άνθρωπος  τον  εαυτού  2ο 
πάτερα  ενκαταλείπει  ος  εξέθρεψ-εν  αύτόν  και  την  Ιδίαν  χώραν,  και 
προς  την  ιδίαν  γυναίκα  κολλάται,  21  και  μετά  της  γυναικός  άφίησι  2ΐ 
την  ψυχην,  και  ούτε  τον  πάτερα  μεμνηται  ούτε  την  μητέρα  ούτε  την 
χώραν.    22 και  εντεύθεν  δει  ύμάς  γνώναι  οτι  αι  γυναίκες  κυριευουσιν  22 

υμών  ούχϊ   πονείτε  καϊ  μοχθείτε,   καϊ  πάντα  ταίς  γυναιξϊν  δι'δοτε 
και    φέρετε;    23  καϊ   λαμβάνει   άνθρωπος  την  ρομφαίαν   αύτοΰ   καϊ  23 
εκπορεύεται  εξοδεύειν  καϊ  ληστεύειν  καϊ  κλεπτειν,,  καϊ  εις  την  θά- 

Α       7  αποκτεινονσιν  Α*  αποκτενουσιν  Α?  |  ειπεν]  εαν  ειπη  Α  |  αφειναι]  αφι- 
εναι  Α  8  οπι  ειπεν  ερημωσαι  ερημονσιν  Α  9  εκκοπτουειν  Β1^11 
10  εν  ακ ου  ουσιν]  ν  δΐιρ  Γ3.3  ι        Α*  11  αντοι]  ούτοι  Α  |  κνκλω  περί 
αυτόν]  περι  αυτόν  (ον  δπρ  Γ&δ  Α3)  κνκλω  Α  |  δύναται  Α  13  εΐ7τα?] 
ειπών  Α  14  άνδρες]  ρΓ  ω  Α  |  οπι  αυτών  Β*  (ηαο  δΐιρεΓδΟΓ  Βα1>) 
15  κυριει  Β*  {κυριεύει  Β35 Α)  16  φυτεύοντας  Α  17  αύται  2°  Β  ?Α] 
αυτοί  Β*  |  δοξαν ..  .γυναικών]  τας  δοξας\  των  ανων  και  ου  δύνανται  οι  ανοι  χωρείς 
των  γυν.  είναι  Α  {τας... των  γν  5ΐιρ  ΓΣΐδ  εί  ΐη  πι§;  Α3)  18  και  παν  πράγμα 
ωραιον  και  ιδωσιν]  ουχι  αγαπωσιν  Α  \  ιδει  Β*Α  (ειδει  Β3Ϊ))  19  κεχηναν] 
εγκεχηναν  Α  \  πραγμαν  Α*  (ν  Γα,δ  Α?)  20  εγκαταλείπει  Α  21  αφιησίν 
Α  23  αντοι»  ΒΑ*]  εαυτού  Α1  |  εξοδευειν]  εις  εξοδιαν  Α  |  οπι  και  3°  Α 
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IV  40 

24  Χασσαν  πΧειν  και  ποταμούς,  24  και  τον  Χεοντα  θεωρεί,  κα\  Ιν  σκότα  Β 
βαδίζει·  και  όταν  κΧέψη  και  άρπάση  κα\  Χωποδυτηση,  τη  ερωμένη 

25  αποφέρει.    25 και  πΧεΐον  άγαπα.  άνθρωπος  την  ιδίαν  γυναίκα  μάΧΧον 

26  η  τον  πάτερα  και  την  μητέρα.    26  και  πολλοί  άπενοηθησαν  τα'ις  Ιδίαις 
27  διανοίαις  δια.  τάς  γυναίκας,  και  δούλοι  εγενοντο  δι*  αύτάς·  27  και 

7τολλοι  άπώΧοντο  και  εσφάΧησαν  και  ημάρτοσαν  δια.  τάς  γυναίκας. 

28  28  και  νυν   ού   πιστεύετε   μοι ;   ούχΐ  μέγας  6  βασιΧεύς  τη  εξουσία 
29  αύτοϋ;  ούχι  πάσαι  αί  χώραι  εύΧαβούνται  αψασθαι  αύτού ;  29  εθεώ- 

ρουν   αύτον   και  Άπάμην  την   θυγατέρα  Βαρτάκου  του  θαυμαστού 

3ο  την  παΧΧακην  του  βασιΧεως  καθημενην  εν  δεξιά  του  βασιΧεως,  3°καί 
αφαιρούσαν  το  διάδημα  άπο  της  κεφαΧης  τού  βασιΧεως  και  επιτι- 

3ΐ  θούσαν  αύτη·  και  εράπιζεν  τον  βασιΧεα  τη  αριστερά.  31  και  προς 
τούτοις  ό  βασιΧεύς  χάσκων  το  στόμα  εθεωρει  αυτήν  και  εάν  γεΧάση 

αύτω,   γεΧα·   εάν   δε   πικρανθη  βττ'  αυτόν,   κοΧακεύει  αύτην  οπως 
32  διαΧΧαγη    αύτω.     32  ώ   άνδρες,   πως  ουκ   ισχυροί  αί  γυναίκες  οτι 
33  ούτως  πράσσουσιν;    33  και  τότε  6  βασιΧεύς  και  οί  μεγιστάνες  εβΧε- 

34  τον  εις  τον  έτερον,  και  ηρξατο  ΧαΧεΐν  περ\  της  άΧηθείας  34" Ανδρες, 
ουκ  ισχυραχ  αί  γυναίκες;  μεγάΧη  η  γη,  και  ύψηΧος  ό  ουρανός,  και 
ταχύς  τω  δρόμω  6  ηΧιος,  οτι  στρέφεται  εν  τω  κυκΧω  τού  ουρανού 

35  και  πάΧιν  άποτρεχει  εις  τον  εαυτού  τόπον  εν  μια  ήμερα.  35ούχ\ 
μέγας  ος  ταύτα  ποιεί;  και  η  άΧηθεια  μεγάΧη  και  ισχυρότερα  παρά 

36  πάντα.  36  πάσα  η  γη  την  άΧηθειαν  καΧεΐ,  και  ό  ούρανος  αύτην 
εύΧογεΐ,  και  πάντα  τά  εργα  σείεται  και  τρέμει,  και  ούκ  εστι  μετ  αύ- 

37  τού  αδικον  ούθεν.  37 άδικος  6  οίνος,  άδικος  6  βασιΧευς,  άδικοι  αί 
γυναίκες,  άδικοι  πάντες  οί  νιοι  των  ανθρώπων  και  άδικα  πάντα  τά 

εργα  αύτών,  πάντα  τά  τοιαύτα·  και  ούκ  εστίν  εν  αύτοϊς  άΧηθεια,  και 
38  εν  τη  αδικία  αύτών  άποΧούνται.    38  και  ή  άΧηθεια  μένει  και  Ισχύει 
39  εϊς  τον  αιώνα,  και  ζη  και  κρατεί  εις  τον  αιώνα  τού  αιώνος.  39  και 

ούκ  εστίν  παρ*  αύτην  Χαμβάνειν  πρόσωπα  ούδε  διαφορά,  άΧΧά  τά 
δίκαια  ποιεί  άπο   πάντων  τών   αδίκων   και   πονηρών   και  πάντες 

4ο  εύδοκούσι  τοΊς  εργοις  αύτής,  40  και  ούκ  εστίν  εν  τη  κρίσει  αύτης 
ούθεν  άδικον.     και  αυτη  η  ισχύς  και  το  βασιΧειον  και  η  εξουσία  και 

23  7τλει  Α         24  ερωμένη]  ερη\μωμενη  Α         28  ενλαβουνται]  +  αντον  Α  Α 
30  αντη]  εαυτή  Λ  |  ερραπιζεν  Βα,>  31  αντην  ι°  Β;ι1)Α]  αυτω  Β*  |  κολοκανει 
Β*  κολοκευει  Β3  (κολακεύει  Β'Ά)  32  ουκ  Β'>]  ουχ  Β*  ουχί  Α  |  ισχνραι] 
ρνο  σ  αΐϊα  αϊ  οοορ  Β*νί(1  33  εβλεπον]  ενεβλεπον  Λ  |  β«]  έτερος  προι  Α 
34  (αυ  Β*  (εαυτοί;  Β'ι1')  36  εστΐ\  Α  |  ουδέν  Α  37  αντων  2°]  εαυτών  Α 
38  και  -η]  η  ό€  Α  |  ισχύσει  Α  39  αυτήν]  αυτη  Α  |  διαφθορά  Λ*  (διάφορα 
Α?)  |  οιτι  και  2°  Λ  |  ευδοκούσα  Α          40  ουδέν  Α 
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13  ή  μεγαλειότης  τών  πάντων  αιώνων  εύλογητός  6  θεός  της  αληθείας. 
41  και  εσιώπησεν  του  λαλείν  και  πάς  6  λαός  τότε  εφώνησεν  κα\  τότε  41 
είπον  Μεγάλη  η  αλήθεια  και  υπερισχύει.  Λ2Ύότε  6  βασιλεύς  ειπεν  42 
αύτώ  Α'ίτησαι  6  θέλεις  πλε'ιω  τών  γεγραμμενων,  και  δώσομεν  σοι,  ον 
τρόπον  ευρέθης  σοφώτερος·  και  εχόμενός  μου  καθήση,  και  συγγενής 
μου   κληθήση.     43  τότε   είπεν   τω   βασιλεϊ  Μνησθητι  την   εύχην  ην  43 

ηϋξω  οικοδομήσαι  την  ̂ Ιερουσαλήμ  εν  τ?ι  ήμερα  η  το  βασιλειόν  σου 
παρέλαβες,  44 και  πάντα  τα  σκεύη  τα  λημφθεντα  εξ   Ιερουσαλήμ  και  44 
εκπεμψαι  ά  εχώρισεν  Κύρος,  οτε  ηϋξατο  εκκόψαι  Βαβυλώνα,  και 

ηϋξατο  ε'ζαποστεΐλαι  εκεϊ.    45 και  σύ  εϋξω  οικοδομήσαι  τον  ναόν  ον  45 
ενεπύρισαν  οι  Ίουδαϊοι,  οτε  ερημώθη  ή  Ιουδαία  υπό  τών  Χαλδαίω^. 

46 και  νυν  τούτο  εστίν  οσα  άξιώ,  κύριε  βασιλεύ,  και  ο  αιτούμαι  σε,  φ 
και  αύτη  εστίν  ή  μεγαλωσύνη  ή  παρά  σού'  δέομαι  ούν  Ινα  ποίησες 
τήν  εύχήν  ήν  ηϋξω  τω  βασιλεϊ  τού  ουρανού   ποιήσαι  εκ  στόματος 
σου.  Α7Ύότε  άναστάς  Ααρεϊος  ό  βασιλεύς  κατεφίλησεν  αυτόν,  47 
και  εγραψεν  αύτώ  τάς  επιστολάς  προς  πάντας  οικονόμους  και  το- 
πάρχας  και  στρατηγούς  και  σατράπας,  ίνα  προπεμψωσιν  αυτόν  και 
τους  μετ  αύτού  πάντας  αναβαίνοντας  οικοδομήσαι  τήν  Ιερουσαλήμ. 

48 και  πάσι  τοις  τοπάρχαις  εν  κοίλη  Συρία  και  Φοινίκη  και  τοϊς  εν  48 
τω  Αιβάνω  και  εγραψεν  επιστολάς,  μεταφερειν  ξύλα  κέδρινα  από 
τού  Αιβάνου  εις  Ιερουσαλήμ,  και  οπως  οϊκοδομήσωσιν  μετ  αύτού  τήν 
πόλιν.  49 και  εγραψεν  πάσι  τοϊς  Ίουδαίοις  τοΊς  άναβαίνουσιν  από  49 
της  βασιλείας  εις  τήν  Ίουδαίαν  ύπερ  της  ελευθερίας,  πάντα  δυνατόν 
και  σατράπην  και  τοπάρχην  και  οικονόμον  μή  επελεύσεσθαι  επι  τάς 

ας  αυτών,  50  και  πάσαν  τήν  χώραν  ήν  κρατήσουσιν  άφορολόγητον  50 
αύτοίς  ύπάρχειν  και  Ίνα  οί  Χαλδαΐοι  άφίουσι  τάς  κώμας  ας  διακρα- 
τούσιν  τών  Ιουδαίων  51  και  €ΐ$·  τήν  οίκοδομήν  τού   ιερού  δοθήναι  51 
κατ  ενιαυτόν  τάλαντα  είκοσι  μέχρι  τού  οικοδομηθήναΐ'  52 και  επϊ  τό  52 
θυσιαστήριον  ολοκαυτώματα  καρπούσθαι  καθ*  ήμεραν,  καθά  εχουσιν 
εντολήν  επτά  και  δεκα  προσφερειν,  άλλα  τάλαντα,  δεκα  κατ  ε'νιαυ- 
τόν  53 και  πάσιν  τοις   προσβαίνουσιν  από  της  Βαβυλωνίας  κτίσαι  53 

Α       41  ειπεν  Α  42  ον  τρόπον]  ανθ  ων  Α  |  μου  2°]  μοι  Α*  (μου  Α?) 
44  οιη  και  2°  Α  |  εχωρισεν]  εζεχωρησεν  Α  45  ηυξω  Α  |  Ιουδαίοι]  Ιδονμαιαι 
Α  |  -ηρημωθη  Α  46  οσα]  ο  σε  Βα1>  (ε  δυρβΓδΟί:)  Α  |  η  μεγαλ.]  οττι  η  Α 
47  οικονόμους]  γ>ΐ  τους  Α  \  σατραπας  δυρ  Γ&δ  Α&!  |  μετ]  μ  δαρ  ταδ  Α3 
48  πασιν  Α  \  Φοινίκη]  Φοινεικη  Β*  (Φοιϊίκ.  Β15)  Φοινικ  δΐιρ  Γ3.5  Α3  |  οηι  και  40 
Α  49  πασιν  Α  \  μη]  και  Α*  (ΐιηρίΌΐ)  Α3?)  |  επιλευεσθαι  Β*  (σ  δυρβΓδΟΓ 
Β^)  50  κρατήσουσιν]  κρατουσιν  Α  \  Χαλδαιοι]  Ιδουμαιοι  Α  \  αφιουσι] 
αφοριουσι  (ορ  5ϋρ€Γδθτ)  Β3ϋ  αφιωσιν  Α 
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την  πάΧιν,  υπήρχαν  την  έΧευθερίαν  αύτοίς  τε  και  τοις  τέκνοις  αυτών,  Β 

54  και  πασι  τοις  ιερεύσι  το'ις  π  ροσβαίνουσιν .  54 εγραψεν  δέ  και  την 
χορηγίαν   και  την   ίερατικήν  στοΧήν  εν  τίνι  Χατρεύουσιν  εν  αυτί}. 

55  55 και  τοϊς  λευείταις  εγραψεν  δούναι  την  χορηγίαν  εως  της  ημέρας  τ} 

56  επιτεΧεσθή  6  οίκος  και  ̂ Ιερουσαλήμ  οίκοδομηθήναι.  56 και  πασι  τοις 
φρουρούσι  την  πόΧιν,  έγραψε  δούναι  αύτοίς  κΧηρους   και  όψώνια. 

57  57  και  έξαπέστειΧεν  πάντα  τα  σκεύη  ά  έχώρισεν  Κύρος  από  Βαβυ- 
Χώνος'  και   πάντα  οσα  είπεν   Κύρος   ποιησαι,  και  αυτός  έπέταξεν 

58  ποιησαι  και  έξαποστείΧαι  εις  Ιερουσαλήμ.  58 Και  οτε  εζήΧθεν  6 
νεανίσκος,  άρας  το  πρόσωπον  εις  τον  ούρανον  εναντίον  Ιερουσαλήμ 

59  εύΧόγησεν  τω  βασιΧεϊ  τού  ουρανού  {59)Χέγων  59 Παρά  σού  νίκη,  κα\ 
6ο  παρά  σού  ή  σοφία,  και  σή  ή  δόξα,  και  εγώ  σος  οίκέτης.  6οεύΧο- 

γητος  ει,  ος  εδωκάς  μοι  σοφίαν  και  σοι  δμοΧογώ,  δέσποτα  τών 
6ι  πατέρων.    6ικαι  εΧαβεν  τάς  έπιστοΧάς  και  εξήΧθεν  εις  ΒαβυΧώνα 
62  και  άπήγγειΧεν  τοις  άδεΧφοις  αυτού  πάσιν.  62  καϊ  εύΧόγησαν  τον 

θεόν  τών   πατέρων   αυτών,   οτι  εδωκεν   αύτοίς   ανεσιν  και  αφεσιν 
63  63άναβήναι  και  οίκοδομήσαι  Ιερουσαλήμ  και  το  Ίερον  ου  ώνομάσθη 

το  όνομα  αυτού  έπ'  αύτω'  και  εκωθωνίζοντο  μετά  μουσικών  και 
χαράς  ή  μέρας  επτά. 

V  ι  τΜετά  δέ  ταύτα  έξεΧέγησαν  άναβήναι  αρχηγοί  ο'ίκου  πατριών 
κατά  φυΧάς  αυτών,  και  αι  γυναίκες  αυτών  και  οι  υιοί  και  αι  θυγα- 

τέρες και  οι  παίδες  αυτών,  και  αί  παιδίσκαι  και  τά  κτήνη  αυτών. 

2  2 και  Ααρείος  συναπέστειΧεν  μετ  αυτών  ιππείς  χΐΧ'ιους  εως  τού  άπο- 
καταστήσαι  αυτούς  εις   Ιερουσαλήμ  μετ   ειρήνης  και  μετά  μουσικών, 

3  τυμπάνων   και  αύΧών.     3 και   πάντες  οι  άδεΧφοΧ  αυτών  παίζοντες' 
4  και  έποίησεν  αύτοίς  συναναβήναι  μετ  εκείνων.  4 Και  ταύτα  τά 
ονόματα  τών  ανδρών  τών  αναβαινόντων  κατά  πατριάς  αυτών  εις  τάς 

5  φυΧάς  επί  τήν  μεριδαρχίαν  αυτών.  5οί  ιερείς  υίοϊ  Φινεές  υ'ιοί 
Ααρών,  Ιησούς  ό  τού  Ίωσβδβκ  τού  Σαραίου,  και  Ιωακείμ  ό  τού  Ζορο- 

βαβέΧ  τού  ΣαΧαθιήΧ  εκ  τού  ο'ίκου  τού  Ααυε'ιδ,  έκ  της  γενεάς  Φάρες, 
6  φυΧής  δέ  Ιούδα,  6ος  έΧάΧησεν  έπ\  Ααρείου  τού  βασιΧέως  Περσών 
Χάγους  σοφούς  έν  τω  δευτέρω  ετει  της  βασιΧείας  αυτού  μηνί  Νισάι/ 

53  τε  και  τοις  τε\  και  τοις  Β*  (ίτηρι-οΐ)  ροχίβα  Γα$  και  τοις  τε  Βα)  [  ττασιν  τ.  λ 
ιερενσιν  Α  55  της  ημέρας]  οπι  της  Α  |  οιη  η  ΒΑ  56  ττα- 

σιν τ.  φρουρουσιν  Α  (φρονρου\  5ΐιρ  γϊιη  ΑΆ)  57  εχωρισεν]  εξεχωρησεν  Α 
58  ηνλογησεν  Α  59  νικη]  \π  η  Α  |  ση]  σου  Α  60  σοι]  σ  δϊΐρ  ΓΑ5 
Αα?  62  ηυλογησαν  Α  VI  αψηναι  Β*νί(1  (αναβ.  Β?)  |  οίκον]  οίκων 
Α  |  θυγατέρες]  +  αυτών  Α  |  παιθισκαι]  +  αυτών  Α         2  Ααριος  Α  3  αν· 
τοις]  αυτούς  Λ         5  νιοι  ι°]  ρΓ  οι  Α  6  Δαριου  Λ 
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Β  του  πρώτον  μηνός.     7εισ\ν  δέ  ούτοι  οι  εκ  της  Ιουδαίας  οι  άναβάντες  γ 
εκ  της  αιχμαλωσίας  της  παροικίας,  ους  μετοίκισε»  Ναβουχοδονοσορ 

βασιλεύς  Βαβνλώνος  εις  Βαβυλώνα,  8  και  έπέστρεψεν  εις  Ιερουσαλήμ  8 
'8)καί  την  λοιπην  Ίου  δα/α  ν  έκαστος  εις  την  Ιδίαν  πόλιν,  οί  έλθόντες 
μετά.   Ζοροβαβελ   καϊ  Ιησού,  Νεεμίον,  Ζαραίου,  'Ρησαίον,  Ένήνιος, 
Μαρδοχαίον,  Βεελσάρου,  Άσφαράσον,   Βορολείου,  'Ροείμου,  Βααι>ά, 
τών   προηγουμένων   αυτών.    9 αριθμός  τών  από  του  έθνους   κα\  οι  9 
προηγούμενοι  αύτών   υίοι  Φορός,   εβδομηκοντα  δύο  χιλιάδες·  Ι0υίοί  ίο 
Άρε'$·,    επτακόσιοι    πεντήκοντα    εξ.     "υίοι   φθαλειμωάβ,   εϊς   τούς  ιι 
υιούς  Ίησοΰ  κα\   Ροβοάβ,  δισχίλιοι  οκτακόσιοι  δύο'  12  υίοι  Ίωλάμου,  ΐ2 
δύο·    νΐόι  Ζατόν,   έννακόσιοι  εβδομηκοντα·  υίοι  Χορβε,  επτακόσιοι 
πέντε·    υίο\    Βανεί,    εξακόσιοι    τεσσεράκοντα    οκτώ·    Ι3υίο\    Βηβαί,  13 
εξακόσιοι    τριάκοντα    τρεις·    υίοι    Άργαί,  χίλιοι   τριακόσιοι  ε'ίκοσι 
δύο·  Ι4υίοί  'Αδωνεικάμ,  τριάκοντα  επτά·  νιοι  Βοσαί,  δισχίλιοι  εξα-  14 
κόσιοι   εξ·  υίοι  Άδειλ/ου,  τετρακόσιοι  πεντήκοντα  τέσσαρες·  Ι5υίοι  15 
Άζήρ  Έζεκίου,  υίοι  Κειλάν  και  Άζητάς,  έξηκοντα  επτά·  υίοι  Άζάρον, 
τετρακόσιοι  τριάκοντα  δύο·  ι6υίοι  Άννείς,  εκατόν  είς·  υίοι  Άρόμ,  υίοι  ι6 
Βασσαι',  τριακόσιοι  ε'ίκοσι  τρεις·  υίοι  5 Άρσειφουρείθ,  ϊ7υίοι  Βαιτηροϋς,  17 
τρισχίλιοι  πέντε·  υίοι  έκ  'Ραγεθλωμών,  εκατόν  ε'ίκοσι  τρεις·  18 οι  εκ  ι8 
Νετεβας,  πεντήκοντα  πέντε·  οί  εξ  'Έ,νάτου,  εκατόν  πεντήκοντα  οκτώ· 
οί  εκ  Βαιτασμών  Ζαμμώθ·  19 οί  εκ  Καρταθειαρειός,  ε'ίκοσι  πέντε·  οι  19 
εκ  ΐΐείρας  και  Βηρόγ,  επτακόσιοι·  20 οί  Χαδιάσαι  και  Άμμίδιοι,  τετρα-  σο 

Α  7  οπί  οι  1°  Α  |  μετωκισεν  Α  8  επέστρεψαν  Β^Α  |  μετα]  μ  δπρ  Γ3.5  Α3?  { 
Ζοροβαβελ]  α  δΐιρ  Γ3.5  Α3?  |  Ιησούς  Α  \  Ζαρεου  Α  |  Ενηνιος]  Μαιαιναμινιος 
£>ίΛπΐ£  Ήν-ηνιου  Α  |  Βορολείου]  Ρεελιον  Α  |  Ϋοειμον]  Ρομελιου  (ομελιου  δΐιρ  Γα$)  Α3 
9  χιλιάδες]  +  κ  ροβ'\  νιοι  Ασαφ  τοβ'  Β3ΐ)Π12  +  και|  εκατόν  εβδομηκοντα  δυο' 
νιοι  Σα0ατ''  τετρακόσιοι  εβδομη\κοντα  δυο'  Α  11  Φθαλειμ.]  Φααθ'μ. 
Α  I  του  νιου  Β  |  Ροβοαβ]  Ιωαβ  Α  |  δυο]  ρΓ  δεκα  Α  12  Ιωλαμον]  Ήλαμ 
Α  |  δυο]  χίλιοι  διακόσιοι]  πεντήκοντα  τέσσαρες  Α  |  Ζατον]  Ζαθθουι  Α  |  εννακό- 

σιοι ίπιρΐΌΪ>  νίά  Α3Ϊ  |  εβδομηκοντα]  τεσσερακδ\τα  πέντε  Α  [  εξακόσιοι]  εξακοσι 
Β*  (  +  οι  Β3*3"^)  |  τεσσεράκοντα]  τεσσαρακ.  Β5  (ίίειη  ιι,  25,  41»  42)  0  5νφ 
γο.5  Α1  13  τριάκοντα]  είκοσι  Α  |  Αργαι]  Ασταα'Ι  Α  |  χίλιοι  τριακόσιοι] 
τρισχίλιοι  εξακόσιοι  Α  14  Αδωνικαμ  Α  |  τριάκοντα  επτα]  εξακοσύοι 
τεσσεράκοντα  επτα  Α  |  Βοσαι]  Βα70ΐ  Α  |  εξακόσιοι]  έξηκοντα  Α  |  Αδειλιου] 
Αδικου  Α  |  τετρακόσιοι]  τετρακοσι  Β*  (οι  δΐιρβΓδΟΓ  Β1"70  ?)  15  Αζηρ]  Ατηρ 
Α  |  Ε^εκιου]  +  ενενηκοντα  δυο  Α  \  Κιλαν  Α  |  Αχαρου]  Αξονρου  Α  16  Αν- 
νιας  Α  |  Βασσα  Α  |  Αρσιφρονρειθ  Α  + εκατόν  δεκα  δυο'\  Α  17  τρεισχ.  Β* 
{τρισχ.  Β15)  |  'Ραγεθλωμών]  Βαιθλωμων  Α  18  Νετεβα*]  Νετω^αε  Α  |  Ελα- του] Αναθωθ  Α  |  Βαιτασμών  Ζαμμωθ]  Βαιθασμωθ  Α  +  τεσσε\ρακοντα  δυο  Α 
19  οι  εκ  (ι°)  Α]  ει  Β  |  Καριαθιαριος  Α  |  Πειρα$]  Καφιρας  Α  |  Βηρογ]  Βηρωθ 
(?Βηρωε)  Α  [  επτακόσιοι]  +  τεσσεράκοντα  τρεις  Α  20  οι  ι°]  ου  Α*  (ίιηριοΐι 
ν  Α3?)  |  Χαδιασαι]  Χαδ'ασαι  ΑνΙά  I  Αμμιδαιοι  Α 
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2ΐ  κόσιοι  ε'ίκοσι  δύο·  οί  εκ  Κειράμας  Κάββης,  εξακόσιοι  ε'ίκοσι  εις·  2Ιοί  Β 
εκ   Μακαλών,  εκατόν   είκοσι  δύο·    οί  ε'κ  Βετολιώ,  πεντήκοντα  δυο· 

22  Νειφεϊί,  εκατόν  πεντήκοντα  εξ·  22υίοί  Καλαμωκάλου  και  Ώι>ου£,  επτα- 
κόσιοι είκοσι  πέντε·  (23)υίοι  Ίερεχον,  διακόσιοι  τεσσεράκοντα  πέντε· 

^  23υίοί  Σαμά,  τρισχίλιοι  τριακόσιοι  εις·  24 οί  ιερείς  (24)οί  υίοι  Ίε'δδου  του 
υίοΰ*  Ίτ/σοΟ,  εΐί  τού$·  υίοΰί  Σαναβείς,  οκτακόσιοι  έβδομη  κοντά  δυο·  υίοι 

25  Έρμήρον,  διακόσιοι  πεντήκοντα  δύο·  25 υίοι  Φασσόρου,  χίλιοι  διακό- 
26  σιοι  τεσσεράκοντα    επτά·    υίοι  Χαρμη,   διακόσιοι  δεκα  επτά·  26οί 

ΛευεΓται  υίοι  Ί^σουείί,  Κοδοήλου  και  Βάνι/ου  και  Σουδι'ου,  εβδομη- 
(28)  27  κοντά  τέσσαρες·  27υίοί  ίερον^άλται  υίοι  Άσάφ,  εκατόν  ε'ίκοσι  οκτώ· 
(29)  28  28οί  θυρωροί,  τετρακόσιοι·  οι  Ίσμαήλου,  υίοι  Λακουβάτου,  χίλιοι· 
(30)  29  υίοι  Ύωβείς,  πάντες  εκατόν  τριάκοντα  εννέα·  29οί  ιερόδονλοι,  υίοι 

Ήσαύ,  υίοι  Ύασειφά,  υίοι  Ύαβαωθ,  υίοι  Κτ/ράί,  υίοι  Σουά,  υίοι 
3ο  Φαλαιου,  υίοι  Ααβανά,  3°υίοι  Άκούδ,  υίοι  Ούτά,  υίοι  Κητάβ,  υίοι 

3ΐ  Άκκαβά,   υίοι  Σνβαεί,   υίοι  Άνάν,  υίοι   Κουά,  υίοι   Κεδδούρ,  31  υίοι 
Ίαείρου,  υίοι  Δαισά^,  υίοι  Νοε/3ά,  υίοι  Χασε/3ά,  υίοι  Κα^ρά,  υίοι 

Ό£είου,  υίοι  Φινόε,  υίοι  Άσαρά,  υίοι  Βασ#αι,  υίοι  Άσσαι/ά,  υίοι  Μαι/ει', 
υίοι  Ναφεισεί,  νιοι   Ακούφ,  υίοι  'Αχειβά,  υίοι  Άσούρ,  υίοι  Φαρακεμ, 

32  υίοι  Βασαλεμ,  32υίοι  Δεδδά,  υίοι  Βαχούί,  υίοι  Σεράρ,  υίοι  θόμθει,  υίοι 
33  Νασει,  υίοι  '  Ατεφά·  33υίο!  παίδων  Σαλωμών,  υίοι  Άσσαφείωθ,  υίοι 
34  Φαρειδά,  υίοι  Ίβΐί/λβί,  υίοι   Λο£ώι/,  υίοι  Ίσδαήλ,  υίοι  Σαφνεί,  34υίοί 

Άγια,  υίοι  Φακαρεθ  Σαβειη,  υίοι  Σαρωθεί,  υίοι  Μεισαιάί,  υίοι  Γάί,  υίοι 

20  Κιραμα  Α  \  Καββψ]  και  Ταββψ  Α  21  εκ  ι°]  δες  Ιΐηεοΐα  ίη  Α 
Β*  ηοη  ΐηδΐ  Β1)  |  Βητόλιω  Α  |  Νεκρειϊ]  ρΓ  νιοι  Β3ΐ>  (δαρείδΟΓ)  υιοι  Φινευ  Α 
22  Καλαμωλαλου  Α  \  Ωνουϊ  Α  \  Ιερειχου  (ίηδ  ι)  Β3  |  διακόσιοι]  τριακόσιοι 
Α  23  Σαμα]  Σαναας  Α  |  τρεισχ.  Β*  (τρισχ.  Β15)  |  ευ]  τριάκοντα  Α 
24  οι  ιερε  Β*  (οαηι  Γαδ  ϊη  ο)  ι$  δαρεΓδΟΓ  Β3ΐ>  |  οι  υιοι]  οπι  οι  Α  |  Εδδου  Α*  | 
οιη  υιού  Α  |  Σαναβεις]  Ανασειβ  Α  \  οκτακόσιοι]  εννακοσιοι  Α  \  Ερμη- 
ρου]  Εμμηρουθ  Α  |  διακόσιοι]  χίλιοι  Α  25  Φασσουρου  Α  |  χίλιοι] 
αηΐε  χ  πίδ  ι  Ιίί  Α?  |  διακόσιοι  2°]  χίλιοι  Α  26  οι  Λευειται]  οι  δε! 
Λευιται  Α  (ροδί  δε  Γαδ  ι  ΙίΙ  Α'·)  |  Ιησουεις]  ίησουε  Α  \  Κοδοηλου]  και  Καδμι|- 
ηλου  Α  27  είκοσι]  τεσσεράκοντα  Α  |  εκατόν]  ε  δαρ  Γαδ  Αα?        28  τετρα- 

κόσιοι. .  .Τω/3ει$]  υιοι  Σαλουμ'·  υιοι\  Αταρ'  υιοι  Τολμαν  νιοι  Αακονβι']  νιοι  Ατητα' 
ιαοι  Σαβει  Α  |  πάντες]  ρΓ  οι  Α  29  Τασει0α]  Ασειφα  Α  \  Ύαβωθ  Α  | 
Σούσα  Α  \  Ααβανα]  +  νιοι  Α-γ-γαβα  Β3ΐ3,η£  Α  30  υιοι  ι°]  υι  δαρ  Γαδ  Α1  | 
Ακκαβα]  Υαβα  Α  |  υιοι  5°]  ν  δυρ  Γαδ  Α1  |  Ανναν  Α  \  Κουα]  Κα0ουα  Α  |  Κεδ- 
δουρ]  Γεδδουρ  Α  31  Ιαιρου  Α  |  Αεσαν  Α  |  Κα^ρα]  Υαξηρα  Α  |  Ο^ιου 
Α  |  Ασανα  Α  \  Μανει]  Μαανι  Α  (Μ  δαρ  ταδ  Α1)  |  Ναφισι  Α  |  Ακουμ  Α  | 
Αχιψα  Α  |  Φαρακειμ  Α  |  Βασαλεμ]  Βααλωθ  Α  (32  Δεδδα]  Μεεδδα'Ι  υιοι 
Κου6*α  (Κ,  θ  δαρ  ταδ  Αη)'  υιοι  Χαρεα'  Α  |  Βαχουϊ]  Βαρχουε  Α  |  θομει  Α 
(ε  δαρ  ταδ  Αα)  |  Νασι0  Α  33  Ασαφφιωθ'-  Α  |  Φαριδα  Α  |  Ιετ/λι  Α  | 
Σαφυθι  Α  34  Σαβει-η]  νιοι  Σαβιη  Α  |  Σαρωθιε  Α  |  Μεισαιαϊ] Μασιαί  Α 
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Β  Άδδούί,  νΐοϊ  Σουβάς,  νιοι  ̂ Αφερρά,  νίοϊ  Βαρωδείς,  ν'ιοϊ  Σαφάγ,  νίοϊ 
ΑΧΧών   3:>πάντες  οι   ιερόδονΧοι   και  οι  νιοι  τών  παίδων  ΣαΧωμών  35 
τριακόσιοι  εβδομήκοντα  δυο.     36οντοι  άναβάντες  από  θερμεΧεθ  και  36 
θεΧερσάς·  ηγούμενος  αυτών  ΧαρααθαΧάν  κ  αϊ  Άλλάρ.    37  και  ουκ  ηδύ-  37 
ναντο  απαγγειΧαι  τάς  πάτριας  αυτών  και  γενεάς,  ώς  εκ  του  ΊσραήΧ 
εισιν  νιοι  Άσάν  τον  νίού  τον  Βαενάν,  νιοι  Νεκωδάν,  εξακόσιοι  πεντή- 

κοντα δύο.     38 και  εκ   τών  ιερέων   οι   εμποιονμενοι  Ίερωσννης,  και  38 
ονχ  ευρέθησαν  νιοι  Όββειά,  νίοϊ  Άκβώς,  νιοι  Ίαδδονς  του  Χαβόντος 

Ανγίαν   γυναίκα  τών   θυγατέρων    ΦαηζεΧδαίον,   (39)και  εκλήθη  επί 
τω  ονόματι  αντού.     39 και  τούτων   ζητηθείσης  της  γενικής  γραφής  39 
εν   τω    καταΧοχισμω    και   μη    ενρεθείσης,    εχωρίσθησαν   τον  ιερα- 
τεύειν.    40  και  ειπεν  αντοΊς  Ναιμίας  και  Άτθαρίας  μη  μετεχειν  τών  4ο 
άγιων   εως  άναστη   ιερεύς  ενδεδνμενος  την  δήΧωσιν   και  την  άΧη- 

θειαν.  41  Οι  δε  πάντες  ησαν  ΊσραήΧ  άπο  δωδεκαετούς,  χωρίς  41 
παίδων    και    παιδισκών,    μυριάδες    τέσσαρες    δισχίΧιοι  τριακόσιοι 

εξήκοντα.    (42)παϊδες  τούτων  και  παιδίσκαι  επτακισχιΧιοι  τρια-  (42) 
κ  όσιοι  τριάκοντα  επτά'  'ψ-άλται  και  λ^αλτωδοι,  διακόσιοι  τεσσε- 
ράκοντα   πέντε.    42 κάμηΧοι  τετρακόσιοι   τριάκοντα    πέντε,   και  42  (43) 
ΐπποι  επτακισχιΧιοι  τριάκοντα  εξ,  ήμίονοι  διακόσιοι  τεσσερά- 

κοντα  πέντε,  νποζύγια  πεντακισχίλια  πεντακόσια  ε'ίκοσι  πέν- 
τε. 43 Και  εκ  τών  ηγονμενων  κατά  τάς  πάτριας  εν  τω  παρα-  43  (44) 

γίνεσθαι  αντούς  εϊς  το  ιερόν  τον  θεού  το  εν  ΊερονσαΧήμ  εϋξαντο 
εγεΧραι  τον  οίκον  επί  του  τόπον  αυτού  κατά  την  αυτών  δύναμιν, 
44  και  δούναι  εϊς  το  Ιερόν  γαζοφυΧάκιον  τών  έργων  χρυσίου  μνάς  44(45) 

χιΧίας  και  άργνρ'ιον  μνάς  πεντακισχϊΧ'ιας  και  στολάί  ιερατικάς 
εκατόν.    43 και  κατοικίσθησαν  οι   ιερείς   και  οι   Αενειται   και  οι  45  (46) 
εκ  τού  Χαού  αυτού  εν  Ιερουσαλήμ  και  τβ  χώρα,  οι  τε  ΊεροψάΧται 
και  οι  θυρωροί  και  πάς  ΊσραήΧ  εν  ταις  κώμαις  αυτών. 

46'Ένστάντος  δε  τού  εβδόμου  μηνός,  και  όντων  τών  υιών  Ίσ-  φ  (47) 
ραηΧ  εκάστου  εν  τοις  ιδίοις,  σννήχθησαν  όμοθνμαδόν  εϊς  το  ενρύ- 

Α  34  Αδδου*]  δ  ι°  Β?π1£νί(1  |  Σαφαγ]  Σαφατ  Α  |  Αλλωρ]  ΑδΧων  Α  36  θε- 
Χερσας]  θεΧσας  Α  |  ΧαρααθαΧαν  και  ΑΧΧαρ]  Χαρα'  Α^αλαρ'  και  Αλαρ'·  Α 
37  ω$  δηρ  Γ3.δ  3  Ηίί  Α3  |  Ασαν]  Ααλαν  Α  |  Βαεναν]  Βαν  Α  38  εμποιού- 

μενοι] Τ3.5  &Ης  ϊη  ι  ι°  Β?  (ΓοΓίε  εμπορ.  Β*)  |  Οββεια]  Οβδια  Α  |  Ακβως] 
Ακκως  Α  |  Ιοδδους  Α  |  Φαηζελδαιον]  Ζ,ορίζεΧΧεου  Α  39  οιη  και  2°  Α 
40  Ναιμια$]  Νβίτμια$  Α  |  άγιων]  +  αυτούς  Α  |  εω$]  +  ου  Α  |  αναστη]  αν  στη 
Α  |  ιερεύς]  αρχιερευς  Α  41  οηι  τριακόσιοι  ι°.  ..επτακισχ.  Α  42  κά- 

μηλοι] ρΓ  και  Α  43  παραγιγνεσθαι  Α  |  ηυξαντο  Α  45  οηι  αυτού 
Α  |  χωρα]  χ  δηρ  ταδ  Αα  |  ιεροψαΧται]  Χ  δηρ  Γαδ  Α3  46  εσταντος  ΒΑ* 
(ενσταντα  Α3) 
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ΕΣΔΡΑΣ  Α  V  56 

(48)  47  χωρον  τού  πρώτου  πυλώνος  του  προς  ττ}  άνατολτ}.    47  και  κατά-  Β 
στας  Ιησούς  6  του  Ίωσεδεκ  και  οι  αδελφοί  αύτοΰ  οι  Ίερεις  και 
Ζοροβαβελ  ό  του  Σαλαθιήλ  και  οι  τούτου  αδίλφοι  ήτοίμασαν  το 

(49)  48  θυσιαστήριον   του   θεού  Ισραήλ,  48 προσενεγκαι  επ'  αύτοϋ  όλο- 
καυτώσεις  ακολούθως  τοϊς  εν  τί]  Μωσεως  βίβλω  του  ανθρώπου 

(50)  49  τ°ν  θεού  διηγορευμενοις.     49 και   επισυνήχθησαν   αυτοις   εκ  των 
(ίλΧων  εθνών  της  γης  και  κατωρθώθησαν  επί  το  θυσιαστηριον 
επί  του  τόπου  αυτών  ότι  £ν  έχθρα  ήσαν  αύτοϊς·  κατίσχυσαν 
αυτούς  πάντα  τα  εθνη  τα  επί  της  γης·  και  άνεφερον  θυσίας  κατά 
τόν  καιρόν  και  ολοκαυτώματα  Κυρίω  το  πρωινόν  και  το  δεΐλινόν. 

(51)  5°  5°  και  ήγάγοσαν  τήν  της  σκηνοπηγίας  εορτήν  ως  επιτετακται  Ιν 
(52)  5ΐ  τώ  νόμω,  και  θυσίας  καθ   ήμεραν,  ως  προσήκον  ην  51  και  μετά 

ταύτα  προσφοράς  ενδελεχισμού,  και  θυσίας  σαββάτων  και  νουμη- 

(53)  5ΐνιών  και  εορτών  πασών  ήγιασμένων.    52καί  οσοι  εΰξαντο  εύχήν 
τώ  θεώ  από  της  νουμηνίας  τού  πρώτου  μηνός,  ή'ρξατο  προσφερειν 

(54)  53  θυσίας  τώ  θεώ,  και  ό  ναός  τού  θεού  οϋπω  ωκοδόμητο.    53 και 
έδωκαν  άργύριον  τοις  Χατόμοις  και  τεκτοσι,  και  ποτά  και  βρωτά 

(55)  '55)και  χάρα  τοις  Σειδωνίοις  και  Ύυρίοις  εις  τό  παράγειν  αυτούς  εκ 
τού  Αιβάνου  ξύλα  κέδρινα,  διαφερειν  σχεδίας  εις  τόν  Ίόππης 
λιμένα,  και  τό  πρόσταγμα  τό  γραφεν  αύτοΐς  παρά  Κυρου  τού 

(56)  54  Περσών   βασιλέως.    54  και   τω   δευτερω  ετει   παραγενόμενος  εις 
τό  ιερόν  τού  θεού  εϊς  Ιερουσαλήμ  μηνός  δευτέρου  ή'ρξατο  Ζορο- 

βαβελ ό  τού  Σαλαθιήλ  και  Ιησούς  ό  τού  Ίωσεδεκ  και  οί  αδελφοί 

αυτών  και  ο'ι  ιερείς  οί  Αευεϊται  και  πάντες  οι  παραγενόμενοι  ε'κ 
(57)  55  της  αιχμαλωσίας  είς   Ιερουσαλήμ,  55  και  εθεμεΧίωσαν  τόν  ναόν  τού 

θεού  ττ\  νουμηνία  τού  δευτέρου  μηνός  τού  δευτέρου  έτους  εν  τώ 

(58)  56  εΧθειν  είς  τήν  Ίουδαίαν  και  Ιερουσαλήμ.    56 και  έστησαν  τους 
Αευείτας  από  εικοσαετούς  επί  τών  έργων  τού  κυρίου·  και  εστη 

Ιησούς  και  οι  νιοι  και  ο'ι  άδεΧφοί,  και  ό  ΑαμαδιήΧ  ό  άδεΧφός, 
και  οι  νιοι  Ιησού  Ήμαδαβούν,  και  οι  νιοι  Ιούδα  τού  ΈίΧιαδούν 

συν  τοΐί  υ'ιοις  και  άδελφοίς,  πάντες  ο'ι  Αευεϊται  ομοθυμαδόν  εργο- 

46  την  ανατολην  Α  47  Ισραήλ]  ρτ  τον  Α  48  αντον]  αντο'  Α  |  Λ 
Μωΐ'σβωϊ  Λ  49  κατωρθώθησαν]  κατωρθωσαν  Λ  |  οιώ  επι  ι°  Λ  |  αντων] 
αυτού  Α  |  κατίσχυσαν]  ρΓ  και  ΒΛ  (.ΗΐιρεΓ^ΟΓ  κ)  Α  |  Κνριω]  ρΓ  τω  Λ  50  την 
της  σκ.]  τας  σκ.  Α  52  ηνξαντο  Λ  |  πρώτον]  εβδομον  Α  \  ηρξαντο  Α 
53  τεκτοσιν  Λ  |  βρωτα  και  ποτά  Α  |  βρωτα'  και  χ.  Ι>  |  χαρα]  καρρα  Λ  |  Σιδω- 
νιοις  Β^Α  |  και  η°]  κατά  Α  |  τον  II.  β.]  των  II.  β.  Α  55  ναον]  οίκον  Α 
56  ο  Ααμαδιηλ]  Καδωηλ  Α  |  Ιούδα]  Ιωδα  Α  |  Ιλιαδουν  Α 
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ΕΣΔΡΑΣ  Α 

Β  διώκται,    ποιονντες   είς  τα  εργα  εν   τώ   ο'ίκω  τον   κνρίον  καϊ 
οικοδόμησαν  οι  οικοδόμοι  τον  ναον  τον  κνρίον.  57 Και  εστη-  57  (59) 
σαν  οι  ιερείς  (στολισμένοι  μετά.  μονσικών  και  σαλπίγγων,  και 

οι   Αενεϊται  νιοι  Άσάφ   έχοντες  τα   κύμβαλα  (6ο)νμνονντες   τω  (βο) 
κνρίω  και  ενλογονντες  κατά  ΑανεΙδ  βασιλέα  τον  Ισραήλ·  5® και  58  (βι) 
εφώνησαν  δι  νμνων  ενλογονντες  τω  κνρίω,  οτι  ή  χρηστότης  αντον 

κα\  ή   δόξα  α$·  τονς  αιώνας   παντι  Ισραήλ.    59 και  πάς  ό  λαόί  59  (62) 
εσάλπισαν  και  εβόησαν  φωνί)  μεγάλη,  νμνονντες  τω  κνρίω  επ\ 

τή  εγερσει  τον  ο'ίκον  Κνρίον.    6°  κα\  ήλθοσαν  εκ  των  ιερέων  των  60(63) 
Αενειτών   και  των   προκαθήμενων    κατά  τάς  πατριάς  αντών  οι 

πρεσβύτεροι  εωρακότες  τον  προ  τον  οίκον  {6/[)προς  την  τούτον  (64) 
οίκοδομήν  μετά  κρανγής  και  κλανθμον  μεγάλον,  6ικαι  πολλοί  δια  6ι 
σαλπίγγων,   και  χαρά  μεγάλη  τη   φωνη·  62 ώστε  τον  λαον  μη  62(65) 
άκούειν  των  σαλπίγγων  δια  τον  κλανθμον  τον  λαον·  ό  γάρ  όχλος 
ήν  ό  σαλπίζων  μεγάλως,  ώστε  μακρόθεν  άκούεσθαι.  63 Και  63  (66) 
ακούσαιτβί  οί  εχθροί  της  φνλής  Ίονδα  και  Βενιαμε\ν  ήλθοσαν 

επιγνώναι  τις  ή  φωνή  των  σαλπίγγων,  64 και  επεγνωσαν  οτι  0164(67) 
εκ  της  αιχμαλωσίας  οίκοδομονσιν  τον  ναον  τω  κνρίω  θεώ  Ισραήλ. 

65  και  προσελθόντες  τώ  Ζοροβαβελ  και  Ίησον  και  τοις  ήγονμενοις  65  (68  ) 
των  πατριών  λεγονσιν  αντοϊς  Έ,ννοικοδομήσομεν  νμϊν  66όμοίως  66  (69) 
γάρ  νμϊν  άκούομεν  τον  κνρίον  νμών,  και  αντώ  επιθύσομεν  άπο 
ήμερων   Άσβακαφάθ  βασιλέως  Άσσνρίων,  6ς  μετήγαγεν  ήμάς 

ενταύθα.     67  και  είπεν  αντοϊς  Ζοροβαβελ  και  Ιησούς  και  οι  ήγού-  67(70) 
μενοι  τών  πατριών  τον  Ισραήλ  (;ι)  Ούχ  νμίν  τον  οίκοδομήσαι  τον  (71) 
οΐκον   Κνρίω  θεώ   ήμών    68ήμεϊς  γάρ  μόνοι  οίκοδομήσομεν  τώ  68 
κνρίω   τον   Ισραήλ,   ακολούθως  οίς   προσεταξεν   ήμϊν   Κύρος  ό 

βασιλεύς  ΤΙερσών.    δ9τά  δε  εθνη  της  γης  επικοιμώμενα  τοις  εν  69  (72) 
τη  Ίονδαία  και  πολιορκούντες  είργον  τον  οίκοδομεϊν,  70  και  βονλάς  7°  (73) 
και  δημαγωγούντες   και  σνστάσεις  ποιούμενοι  άπεκώλνσαν  τον 
άποτελεσθήναι  την  οίκοδομήν   πάντα  τον  χρόνον  της  ζωής  τον 

Α  56  κνρίον  2°]  θϋ  Α  |  ωκοδομησαν  Α  57  νιοι]  ρΐ  οι  Α  58  νμνον  Β* 
(ύμνων  Β3ΐ3Α)  |  ευλογουντε$]  ομολογουντες  Α  \  παντι]  ρΓ  εν  Α  59  μεγαλην 
Α  |  Κυρών]  ρΓ  του  Α  60  ιερών  Α  \  εωρακοτες]  οι  προεωρ.  Α  \  προ  του] 
προ  τούτου  Β3?ι>  (του  2°  δυρεΓδΟί·)  Α  61  χαράς  Α  \  τη  φωνη]  ονη  τη  Α 
62  μεγαλως]  μεγαλωστι  Α  \  ωστε  2°]  ωστα  Α  64  θω  (δΐο)  Α  65  νμιν  δυρ 
Γίΐδ  5  ̂ιΐ  νίά  ΙίΐΙ  Α3?  66  επιθυομεν  Α  \  Ασβακαφαθ]  Ασβασαρεθ  Α  \  εν- 
τενθα  Α  67  είπαν  Α  |  υμιν]  ρΓ  ημϊ\  και  Α  \  θεω]  ρΓ  τω  Α  70  βου\α$] 
επίβουλα^  Α  \  δημαγωγουντεί]  δημαγωγουντας  Βα1)  δημαγωγίας  Α  \  συστα- 
£Γ6ΐ$]  επισυστασις  (δίε)  Α  |  άποτελεσθήναι  Β3ΐ)  (αποελ.  Β*)]  επιτελεσθηναι  Α 
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ΕΣΔΡΑΣ  Α VI  ιΐ 

βασιλέως  Κνρον  και  ε'ίρχθησαν  τής  οικοδομής  ετη  δυο  εως  της  Ααρείου  Β 
βασιλείας. 

ι  ΙΈν  δ«  τώ  δευτέρω  ετει  της  Ααρείου  βασιλείας  έπροφήτευσεν 
Άγγαίος  καϊ  Ζαχαρίας  6  τον  Έδδβιν  οι  προφήται  έπ\  τους  Ιουδαίους 
τους  εν  τή  Ιουδαία  κα\  Ιερουσαλήμ,   επί  τώ  ονόματι  Κυρίου  θεού 

2  Ισραήλ  67γ'  αυτούς.  2τότε  στάς  Ζοροβαβέλ  ό  του  Σαλαθιήλ  και 
Τησούς  ό  του  Ίωσεδέκ  ήρξαντο  οίκοδομείν  τον  οίκον  του  κυρίου  τον 

εν  Ιερουσαλήμ,  '3)  συν  όντων  των  προφητών  του  κυρίου  βοηθούντων 
3  αυτοϊς.  3εν  αύτώ  τώ  χρόνω  παρήν  προς  αύτούς  Σισίννης  ό  έπαρχος 
Συρίας  κα\  Φοινίκης  και  Σαθ ραβουζάνης  και  οι  συνέταιροι·  (4)και  είπεν 

4  αύτοίς  4  Τίνος  νμϊν  συντάξαντος  τον  οίκον  τούτον  οικοδομείτε  και 
τήν  στέγην  ταΰτην  και  ταλλα  πάντα  επιτελείτε ;  κάϊ  τίνες  είσίν  οι 

5  οικοδόμοι  οι  ταύτα  τελούντες ;  5  κα\  εσχοσαν  χάριν  επισκοπής  γενό- 
μενοι επι  τήν  αίχμαλωσίαν  παρά  του  κυρίου  οι   πρεσβύτεροι  τών 

6  Ιουδαίων,  6κα\  ουκ  εκωλύθησαν  τής  οικοδομής  μέχρις  ου  άποση- 
η  μανθήναι   Ααρείω   περ\   αυτών   και   προσφωνηθήναι.  7Άντί- 
γραφον  επιστολής  ής  εγραψεν   Ααρείω   καϊ  απέστειλαν   Σισίννης  ό 
έπαρχος  Συρίας  και  Φοινίκης  και  Σαθραβουρζάνης  κα\  οι  συνέταιροι 

8  οι  εν  Συρία  και  Φοινίκη  ήγεμόνες  Βασιλεϊ  Ααρείω  χαίρειν.    8  πάντα 
γνωστά  έστω   τώ   κυρίω  ήμών  τω  βασιλεί·  οτι  παραγενόμενοι  εις 
τήν   χώραν   τής  Ιουδαίας   κα\  Ιερουσαλήμ  τήν   πόλιν  κατελάβομεν 
τής  αιχμαλωσίας  τούς  πρεσβυτέρους  τών  Ιουδαίων  εν  Ιερουσαλήμ 

(9)     τή   πόλει  οίκοδομοΰντας  οίκον  τώ   κυρίω  μέγαν   καινόν,  <9)δια 
(ίο)  9  λίθων  ξυστών  πολυτελών,  ξύλων  τιθεμένων  εν  τοίς  ο'ίκοις,  9 και 

τα  'έργα  εκείνα  επί  σπουδής  γινόμενα,  κα\  εύοδονμενον  το  έργον 
εν  ταϊς  χερσιν  αυτών,  και  εν  πάση  δόζη  και  επιμέλεια  συντε- 

(ιι)  ίο  λούμενα.    10τότε  έπυνθανόμεθα  τών  πρεσβυτέρων  τούτων  λέγον- 
τες Τίνος  νμίν  προστάξαντος  οικοδομείτε  τον  οίκον  τούτον  κα\ 

(12)  ιι  τάεργα  ταύτα  έθεμελιούτε ;  11  έπερωτήσαμεν  ούν  αύτούς  ένεκεν  τού 
γνωρίσαι  σοι  και  γρά-ψαι  σοι  τούς  ανθρώπους  τούς  άφηγουμένους, 
και  τήν  όν οματογραφίαν  ητούμεν  αύτούς  τών  π ροκαθηγου μένων . 

VI  1  Ααρειου]  του  Ααριου  Α  |  Εδδειρ]  Αδδω  Α  3  συν  εταίροι]  +  αυτού  Α 
Α  |  είπαν  Α  4  συνταξαντος]  α  2°  ί>ιιρ  ιαδ  Α1  |  οηΐ  και  3°  Α  |  ταιτα|  τα 
Β*  (τα  ι"  ίπιρΓοΙι  Β;ι1))  |  τελούντα]  επιτελουντες  Βα1>Α  5  γενομένης  Α 
6  μέχρις  ου]  μέχρι  του  Α  [  νποσημανθηναι  Α  7  απεστει\ε\  Α  |  '  Σισιννης 
ΒΑ  |  Σαθραβου'ςανψ  Α  \  χαίρει  Α  8  Ιερουσαλήμ  ΐ°]  ρΓ  ελθοντες  εις 
Ρ/Ί'('"ίί«)Α  |  πολυτελών]   ρΓ   και  Α  \  οικοις]  τοιχοις  Α  9  σπουδην  Α  \ 
γιγνομενα  Α  11  επερωτησαμεν]  μ  8ΐιρ  ταδ  Α1  |  εινεκεν  Βη1,Α  |  προκαθη- γουμενων]  προκαθημενω]  Α 

Μ7 



VI  12 ΕΣΔΡΑΣ  Α 

Β  12  οι   δε  άπεκρίθησαν   ημϊν  λέγοντες  Έσμεν  παίδες  τοΰ  κυρίου  ΐ2  (ι3) 
τού  κτίσαντος  τον   ούρανον  και  την   γήν.     Ι3κάι  οϊκοδομεϊτο  6  13(14) 
οίκος   εμπ ροσθεν    έτών    πλειόνων    δια   βασιλέως   τοΰ  Ισραήλ 
μεγάλου   και  ισχυρού,  κα\  έπετελέσθη.     Η και  επύ  οι  πατέρες  ι4  (15) 
ήμών  παραπικράναντες  ημαρτον  εις  τον  κυριον  τοΰ  Ισραήλ  τον 
οίιράνιον,  παρέδωκεν  αυτούς  εις  χείρας  Ναβουχοδονοσορ  βασι- 

λέως Βαβυλώνος,  βασιλέως  των  Χαλδαίων  15τόν  τε  οίκον  καθε-  15  (ιό) 
Χόντες  ένεπύρισαν,  καΐ  τον  λαόν  ηχμαλώτευσαν  εις  Βαβυλώνα. 

16  εν  δε  τω  πρώτω  ετει  βασιλεύοντος  Κυρου  χώρας  Βαβυλωνίας  ι6  (17) 
εγραψεν  βασιλεύς  Κΰρος  οίκοδομήσαι  τον  οίκον  τοϋτον,   17 καϊ  τη  (ιδ) 
τά  ιερά  σκευή  τα.  χρυσά  κα\  τα  αργυρά,  ά  έξήνεγκεν  Να/3ου- 
χοδονοσορ  έκ  τοΰ  οίκου  τοΰ  εν  Ιερουσαλήμ  κα\  άπηρείσατο  αυτά 
εν  τω  αύτοΰ  ναω,  πάλιν  έξήνεγκεν  αυτά  Κΰρος  6  βασιλεύς  εκ 
τοΰ    ναοΰ   τοΰ   εν    Βαβυλωνία,    κα\    παρεδόθη    Ζοροβαβέλ  καϊ 

Σαβανασσάρω  τω  έπάρχω.     ι8κα\  έπετάγη  αντω,  καϊ  άπήνεγκεν  ιδ  (19) 
πάντα  τά  σκεύη  ταΰτα  άποθεΐναι  εν  τω  ναω  τω  εν  Ιερουσαλήμ, 

καϊ  τον  ναον  τοΰ  κυρίου  οίκοδομηθήναι  επ\  τοΰ  τόπου.     19  τότε  19(20) 
6  Σαναβάσσαρος  παραγενόμενος  είσεβάλλετο  τούς  θεμέλιους  τοΰ 

ο'ίκου  Κυρίου  τοΰ  εν  Ιερουσαλήμ,  κα\  απ*  εκείνον  μέχρι  τοΰ 
νΰν  οικοδόμου  μένος  ουκ  ελαβεν  συντέλειαν.    2°νΰν  ούν  κρίνεται,  20(21) 
βασιλεΰ'  έπισκεπήτω  εν  τοις  βασιλικοϊς  βιβλιοφυλακίοις  τοΰ 
κυρίου  βασιλέως  το7ς  έν  Βαβυλώνι,  21  καϊ  εάν  εΰρίσκηται  μετά  2ΐ  (22) 
της  γνώμης  Κυρου  τοΰ  βασιλέως  γενομένην  την  οϊκοδομήν  τοΰ 
κυρίου  τοΰ    έν    Ιερουσαλήμ,    και    κρίνηται  τω    κυρίω  βασιλεϊ 

ημών,  π ροσφωνησάτω  ήμίν  περϊ  τούτων.  22 Τότε  ό  βασιλεύς  22  (23) 
Ααρεΐος  προσέταξεν  έπισκέψασθαι  έν  τοϊς  βιβλιοφυλακίοις  τοις 

κειμένοις  έν   Βαβυλώνι,    κα\  ευρέθη   έν   'Έκβατάνοις  τη  βάρει 
τη  έν  Μήδεια  χώρα  τόπος  έν   ω  ύπομνημάτιστο  τάδε  23'Έτονς  23  (24) 
πρώτου  βασιλεύοντος  Κύρου  βασιλεύς  Κΰρος   προσέταξεν  τον 
οίκον  τοΰ  κυρίου  τον   έν    Ιερουσαλήμ  οίκοδομήσαι,  όπου  επι- 

Α       12  εσμεν]  ρΓ  ημείς  Α  13  ωκοδομειτο  Α  14  Βαβυλωνος]  της 
Βαβυλωνίας  Α  16  βασιλεύς]  ρν  ο  Α  \  οικοδομησαι  τον  οίκον  τοντον] 
τον  οίκον  τοντον  οικοδομηθηναι  Α  17  αργυρεα  Α  \  αυτού]  εαυτού  Α  \ 
Βαβυλωνία]  Βαβυλώνι  Α  |  Σαβανασσαρω]  Σα\ναβασσαρω  Α  18  και 
απηνεγκεν]  αττενεγκαντι  Α  |  οπι  πάντα  Α  \  ταντα  τα  σκευή  Α  \  κυρίου]  + 
τούτον  Α  19  Σαναβασσαρος]+εκεινος  Α  |  εισεβαλλετο]  ενεβαλλετο  Β^1 
ενεβαλετο  Α  |  Κυρίου]  ρΓ  του  Α  |  οικοδομουμενον  Α  20  κρίνεται]  ρτ  6£ 
Α  |  οιη  βασιλέως  τοις  εν  Βαβυλώνι  Α  21  κυρίου]  ρν  οίκου  Β3*3  ,Τ1^Α 
22  βιβλιοφυλακιοις]  ρΓ  βασιλικοις  Α  \  Μηδια  Β*  (Μήδεια  ΒαυΑ)  |  τόπος] 
τόμος  εις  Α  \  υπεμνηματιστο  Α 
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ΕΣΔΡΑΣ  Α 

νι  33 

(25)  24  θύουσιν  δια  πυρός  ένδεΧεχούς,  24ού  τό  ϋψος  πηχέων  έξηκοντα, 
πΧάτος  πηχέων  έξηκοντα,  δια  δόμων  Χιθίνων  ξυστών  τριών  και 
δόμου  ξυΧίνου  εγχωρίου  καινού  ενός,  και  το  δαπάνημα  δοθήναι 

(26)  25  έκ   του   ο'ίκου  Κύρου  του  βασιλέως.     23 και  τα  ιερά  σκεύη  του 
οίκου  Κυρίου  τά  τε  χρυσά  και  αργυρά,  ά  έξήνεγκεν  Ναβουχο- 

δονοσόρ  έκ  του  ο'ίκου  του  έν  ΊερουσαΧήμ,  άπηνεγκεν  εις  Βαβυ- 
λώνα, άποκατασταθηναι  εις  τον  οίκον  τον   έν   ΊερουσαΧήμ  ου 

(27)  26  ην    κείμενα,    οπως    τ*θη    εκεί.     26προσέταξεν   δε  έπιμεΧηθήναι 
Σισίννη  επάρχω  Συρίας  και  Φοινίκης  και  Σαθραβουζάνη  και  τοις 
συνεταίροις  και  τοις  άποτεταγμένοις  εν  Συρία  και  Φοινίκη  ηγεμόσιν 
άπέχεσθαι  του  τόπου,  εάσαι  δε  τον  πάίδα  Κυρίου  ΖοροβαβεΧ, 
υπάρχον  δε  της  Ιουδαίας,  και  τους  πρεσβυτέρους  τών  Ιουδαίων 

(28)  27  τον  οίκον  του  κυρίου  εκείνον  οίκοδομείν  επί  του  τόπου.    27  κ  άγω 
δε  επεταξα  όΧοσχερώς  οίκοδομησαι,  και  άτενίσαι  Ινα  συνποιώσιν 
τοις  εκ  της  αίχμαΧωσίας  της  Ιουδαίας  μέχρι  του  έπιτεΧεσθηναι 

(29)  28  τον  οίκον   του  κυρίου·   23 και  από  της  φοροΧογίας  κοίΧης  Συρίας 
και  Φοινίκης  έπιμεΧώς  σύνταξιν  δίδοσθαι  τούτοις  τοις  άνθρώποις 
εις  θυσίαν  τω  κυρίω,  ΖοροβαβεΧ  επάρχω,  εις  ταύρους  και  κριούς 

(30)  29  και  αρνας,  29όμοίως  δε  και  πυρόν  και  αλα  και  οίνον  και  εΧαιον 
ενδεΧεχώς  κατ*  ένιαυτόν,  καθώς  άν  οί  ιερεϊς  οί  εν  ΊερουσαΧήμ 
ύπαγορεύσωσιν    άναΧίσκεσθαι    καθ*    ημεραν  αναμφισβητήτως, 

(3ι)  3ο  3°6πως  προσφέρωνται  σπονδαχ  τω  θεώ  τώ  νψίστω  υπέρ  του 
βασιΧέως  και  τών  παίδων,  και   π ροσεύχωνται   περι  της  αυτών 

{ζ2)  31  ζωήε'  31  και  προστάξαι  Ινα  οσοι  εάν  παραβώσίν  τι  τών  γεγραμ- 
μένων  και  άκυρώσωσιν,  Χημφθήναι  ξύΧον  εκ  τών  ιδίων  αύτοΰ 

και    έπ'   αυτού    κρεμασθηναι,    και   τά    υπάρχοντα    αυτού  είναι 
(33)  32  βασιΧικά.     32διά  ταύτα   και  ό   κύριος,  ού  τό  όνομα  αύτού  έπι- 

κέκΧηται  έκεϊ,  άφανίσαι  πάντα  βασιΧέα  και  έθνος  6ς  έκτενεΐ 
χ^ιρο:  αύτού  κωΧύσαι  η   κακοποιησαι  τον  οίκον  Κυρίου  εκείνον 

(34)  33  τόν  εν  ̂ Ιερουσαλήμ.    33 εγώ  βασιΧεύς  Ααρεϊος  δεδογμάτικα  έπι- 
μεΧώς κατά  ταύτα  γίγνεσθαι. 

24  πηχών  Α  (βίδ)  |  εν\χωριου  Α  25  τα  τε  χρυσά  και  αργυρά]  τα\ 
χρυσεα'  και  τα  αργυρεα  Α  |  οιτι  α  Α  |  άπηνεγκεν]  ρΓ  και  Α  26  Φοινίκη] 
Φοινεικη  Β*  (Φοινίκη  Β^Α)  |  οιτι  δε  2°  Α  |  Κυρίου]  ρΓ  του  Α  \  υπάρχον]  επαρ- χον  Α  |  του  κυρίου]  οϊτι  του  Α  27  κα7ω]  και  εγω  Α  |  οιώ  δβ  Α  |  ολο\σχερως 
Β*  ολοσ|σχε/)ω$  Βϋνκ1  |  συμποιωσιν  Β1)  |  τη%  Ιουδαίας]  των  Ιουδαίων  Α  | 
^ΧΡΛ  «*χ/>«ϊ  Α  28  0ι;σια5  Α  29  κα  (ι°)  Β*  (και  Βλ1>)  |  αναμφισβητή- 

τως Β*  αναμφισίβητητως  Β^  αναμφισβητω*  Α  31  -προσταξαι]  προσεταξεν 
Α  |  εαν]  αν  Α  |  γεγραμμενων]  -προειρημενων]  και  των  προσγεγραμμενων  Α  \  και 
2"\  ρΓ  η  Α  |  εττ  αυτοί/]  επι  τούτω  Α       32  Κυρίου]  \>χ  του  Α       33  γινεσθαι  Α 
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VII  I ΕΣΔΡΑΣ  Α 

Β        τΎότε  Σισίννης  Έπαρχος  κοίλης  Συρίας  και  Φοινίκης  και  Σαθρά-  γ  VII 
βονζάνης  και  οι  συνέταιροι,  κατακολονθήσαντες  τοις  υπό  του  βασι- 

λέως Ααρείου  προσταγεϊσιν,  2 '  επεστάτουν  των  ιερών  Έργων  έπιμε-  2 
λέστερον  συνεργούντες  τοις   πρεσβντέροις  των  Ιουδαίων  και  ίερο- 
στάταις.    3 και  εϋοδα  έγίνετο  τά  ιερά  Έργα,  προφητευόντων  Άγγαίου  3 
και  Ζαχαρίου  των  προφητών.    4 και  συνετέλεσαν  ταύτα  διά  προσ-  4 
τάγματος  του  κυρίου  θεού  Ισραήλ,  και  μετά  της  γνώμης  του  Κυρου  και 
Ααρείου  και  Άρταξέρξον  βασιλέως  ΤΙερσών.    5  σννετελέσθη  6  οίκος  5 
Έως    τρίτης    και   εικάδος   μηνός    Άδάρ   του  Έκτου   Έτους  βασιλέως 

Ααρείου.    6 και  Εποίησαν  οι  νιοι  Ισραήλ  και  οι  ιερείς  και  οι  Αενεΐται  6 
και  οι  λοιποί  οι  έκ  της  αΙχμαλωσίας  οι  προστεθέντες  ακολούθως  τοις 
εν  τί]  Μωσέως  βιβλω.     7 και  π ροσηνεγκαν  εις  τον  ένκαινισμόν  τον  η 
ιερού  του  κυρίου  ταύρους  εκατόν,  κριούς  διακόσιους,  αρνας  τετρα- 
κοσίας,  8χιμάρονς  υπέρ  αμαρτίας  παντός  του  Ισραήλ  δώδεκα,  προς  8 
αριθμόν  έκ  τών  φνλάρχων  τοΰ  Ισραήλ  δώδεκα.    9  και  Έστησαν  οί  9 
ιερείς    και   οί    Αενέιται   εστολισμένοι   κατά  φυλάς  έπι  τών  Έργων 
Κνρίον  θεού  Ισραήλ  ακολούθως  ττ]  Μωυσέως  βίβλω,  και  οι  θυρωροί 

έφ'  εκάστου  πυλώνος.  10 Και  ήγάγοσαν  οι  νιοι  Ισραήλ  τών  έκ  της  ίο 
αΙχμαλωσίας  το  πάσχα  εν  ττ)  τεσσαρεσκαιδεκάττ)  τοΰ  πρώτον  μηνός, 

οτε  ήγνίσθησαν  οι  Ιερείς  και  οί  Αενεΐται  άμα  "και  πάντες  οι  νΐο'ι  ιι 
της  αιχμαλωσίας·  οτι  ήγνίσθησαν.     οτι  οι  Αενεΐται  αμα  πάντες  ήγνί- 

σθησαν, Ι2καί  Έθνσαν  τό  πάσχα  πάσιν  τοϊς  νίοίς  της  αιχμαλωσίας  ΐ2 
και  τοίς  άδελφοίς  αντών  τοις  ίερενσιν  και  έαντοϊς.     13  και  έφάγοσαν  13 
οι  νιοί  Ισραήλ  οί  έκ  της  αιχμαλωσίας,  πάντες  οί  χωρισθέντες  από 

τών  βδελνγμάτων  τών  εθνών  της  γης,  ζητονντες  τον  κύριον.     Ι4και  14 
ήγάγοσαν  τήν  έορτήν  τών  άζύμων  επτά.  ήμέρας  εύφραινόμενοι  Έναντι 
Κυρίου,   15  οτι    μετέστρεψεν   τήν   βουλήν   του    βασιλέως    Ασσυρίων  15 
βπ'  αυτούς,  κατισχύσαι  τάς  χείρας  αυτών  επί  τά  Έργα  Κυρίου  θεού 
Ισραήλ. 

ΙΚα\  μεταγενέστερος  τούτων  εστίν,  βασιλεύοντος  Άρταξέρζον  τον  ι  VIII 

Α       VII  1  έπαρχος]  ρ  γ  ο  Α  |  Φοινεικης  Β*  (Φοινίκης  Β1·  Α)         2  Ιουδαίων] 
ιεραιων   Α  4  του  Κνρου]  οηι  του  Α  |  Αρταρξβρξου  Α  \  βασιλέων  Α 
5  συνετελβσθη]  ρΓ  εως  του  έκτου  έτους  Αα\ρειου  βασιλέως  Τίερσων  Α  |  οίκος] 
+  ο  άγιος  Α  6  λοιποί]  +  \υιοι  Ισλ'  και  οι  ιερείς  και  οι  Αευ\ιται'  και  οι 
λοιποί  Α  7  εγκαινισμον  Βδ1>Α  |  τετρακόσιους  Α  8  φυλαρχων]  λαρ 
δυρ  Γ3.3  Α3  9  κατα  φυλάς  εστολισμένοι  Α  |  θεού]  ρΓ  του  Α  |  Μωσεω$  Α 
10  του  πασχα  Α  |  τεσσαρισκαώεκ.  Β'άύ  \  οτε]  οτι  Α  14  Κι-ριοΐ']  ρΓ  τον  Α 
VIII  1  εστιν'  Β  εστ?\  Α  (και... εστίν  ίκΐ  ρΓαεοεά  νίά  ρεΓΐίηοΐ'6  ίη  Β)  |  Αρ- 
ταρξερξ.  Α  (ίίειη  6,  8,  9>  Ι9> 
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ΕΣΔΡΑΣ  Α  VIII  13 

βασιλέως  ΤΙερσών,  προσέβη  "Εσρας  Άζαραίον  τον  Ζεχρίον  τον  Χελ-  Β 
2  κείον  τον  Σαλημον  2τον  Σαδδονλούκον  τον  ̂   Αχειτώβ  τον  Αμαρθείον  τον 
Όζείον  τον  Βοκκά  τον  Άβεισαί  τον  Φεινεές  τον  Έλεαζάρ  τον  Ααρών 

3  τον  πρώτον  ιερέως.  3  ούτος  'Έσρας  άνέβη  έκ  Βαβνλώνος  ώς  γραμ- 
αατενς  ενφνης  ών  εν  τώ   Μωνσέως  νόμω  τώ  έκδεδομένω  νπο  τον 

4  θεον  τον  Ίσραηλ,  4 και  εδωκεν  αντω   ό  βασιλεύς   δόξαν,  ενρόντος 
5  χάριν  εναντίον  αντον  έπ\  πάντα  τά  αξιώματα  αύτον.  5  και  σννα- 
νέβησαν   εκ   των  νιων    ΙσραηΧ   και  των   ιερέων   και   Αενειτών  και 

6  ιεροψαλτών  κα\  θνρωρών  κα\  ίεροδούλων  εις  ΊερονσαΧήμ,  6ετονς 
έβδόμον  βασιλεύοντος  Αρταξέρξον  εν  τω  πέμπτω  μηνί'  οντος  ενι- 
αντος  ό  δεύτερος  βασιλεϊ·  εξελθόντος  γαρ  εκ  Βαβνλώνος  τι]  νονμηνία 

(τ)    τον    πρώτον   μηνός    (?) παρεγένοντο   είς   Ίερονσαλήμ   κατά  την 
(δ)  7  δοθεΐσαν   αύτοίς  εύοδίαν   παρά  τον  κνρ'ιον   επ'   αντω.     7 ό  γαρ 

Άψάρας  πολλην  έπιστημην  περιείχεν,  εις  το  μηδέν  παραλείπειν 
τών    έκ   τον  νόμον    Κνρίον   και   εκ    τών    εντολών    πάντα  τον 

(9)  8  Ισραήλ,  δικαιώματα   καϊ   κρίματα.  8  ΐΐροσπεσόντος  παρά 
' Αρταξέρξον  βασιλέως  προς  '  Έσραν  τον  ιερέα  κα\  άναγνώστην  τον 

(ίο)  9  νόμον  Κνρίον,  ον  έστιν  άντίγραφον  το  νποκείμενον  9  Βασιλεύς 
Αρταξέρξης  "Εσρα  τω  ιερει  και  αναγνώστη  τον  νόμον  Κνρίον 

(ιι)  τοχαίρειν.  10 και  τά  φιλάνθρωπα  εγώ  κρίνας  προσέταξα  τούς 
βονλομένονς  έκ  τον  εθνονς  τών  Ίονδαίων  αίρετίζοντας  και  τών 
ιερέων    και  τών   Αενειτών   και  τώνδε  εν   τη   ημετέρα  βασιλεία 

(12)  ιι  σνμπορενεσθαί  σοι   είς  Ίερονσαλήμ.     11  οσοι  ούν  ένθνμούνται, 
σννεξορμάσθωσαν,    καθάπερ    δέδοκται  εμοί    τε    και   τοις  επτά 

(13)  ΐ2  φίλοις  σνμβονλεντάΐς'  12  οπως  έπισκέψωνται  κατά  την  Ίονδαίαν 
(14)  13  <<*<■   κατά  Ίερονσαλήμ   ακολούθως  ω   έχει   νόμω   Κνρίον,   13 και 

1  Περσών  βασιλέως  Α  |  Ε'ζρας  Α  (Εζρ  υβίςιιβ  εχο  IX  ι)  |  Αζαραίον]  Α 
Σαραιου  Α  |  Τιεχριον]  Ε'ζεριου  Α  |  Χελκιον  Β^Α  2  Σαδδονλονκου] 
Σαδ\δονκον  Α  |  Αχιτωβ  Α  |  Αμαρθειου]  Αμαρίου  Α  |  Ονειοι»]  ΟξΊου  Β1)  Έζιον 
Α  +  του  Μαρερωθ'  του\  Τιαραιου'  του  Σαονια'  Α  |  Αβισουαι  Α  \  Φινεες  Α  \ 
Ελεάζαρ]  γ&5  αΚη  ΐη  ζ  Β'·  (ίοΓίε  Ελεαρ..  Β*)  |  πρώτου  ιερέως]  ιερέως]  του πρώτου  Α  3  νομω  Μωνσεως  Α  4  ενροντες  Α  5  Ιεροσόλυμα 
Α  6  ενιαντος  ο  δεύτερος]  ο  ενιαυτος  έβδομος  Α  |  βασιλει]  ρ  γ  τω  Α  \  εξελ- 

θόντες Α  |  μηνος]  +  εν  τη  νουμηνια'\  του  πέμπτου  μηνός  Α  |  Ιεροσόλυμα  Α 
οπι  επ  αυτω  Α  7  Αψαρας]  Εζρας  Α  |  παραλιπειν  Β°  \  οιτι  εκ  2°  Α  \ 
εντολών]  +  διδαξαι  Α  \  τον  πάντα  Ισλ  Α  \  δικαιώματα  (διωματα  Β*  δΐιρεΓδΟΓ 
κ  Βη1')]  ρΓ  πάντα]  τα  Α  |  κριματα]  ρΓ  τα  Α  8  π ροσ πεσόντος]  +  δε  τον 
γραφεντος  προστάγματος  Α  \  βασιλέως]  ρΓ  τον  Α  |  ιερεαν  Α  10  και 
τωνδε]  οντώ\  δε  αντων  Α   |  ημέτερα]  ήμερα  Α  11  σννεξο ρ μάτωσαν  Α 
12  κατα  ι°]  ρΓ  τα  Α  |  οπι  κατα  2°  Α  |  ω]  ω?  Α  |  νομω]  ρτ  εν  τω  Α  \  Κνρίον] 
ρτ  τον  Λ 
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νιπ  14 ΕΣΔΡΑΣ  Α 

Β  άπ€ν€γκ€Ϊν  δώρα  τώ  κυρίω  ά  ηύξάμην  εγώ  τε  και  οι  φίλοι  εις 
Ιερουσαλήμ,  και  πάν  χρυσίον    και  αργύρων   δ  εάν   εύρεθτ}  εν 

Τ§  χώρα  της  Βαβυλωνίας  τώ  κνρίω  εις  Ιερουσαλήμ  {τ5)σύν  τώ  (15) 
δεδωρημένω  νπο  του  έθνους  εις  το  ιερόν  του  κυρίου  αυτών  το 

εν  Ιερουσαλήμ  *4σνναχθηναι,  τό  τε  χρνσίον  και  άργύριον   εις  14 
ταύρους  και  κριούς  και  αρνας  και  τα.  τούτοις  ακόλουθα,  15ώστε  15  (ιό) 
προσενεγκείν    θυσίας  έπι  το  θυσιαστήριον  του   κυρίου  αυτών 

τό  εν  Ιερουσαλήμ.     16 και  πάντα  οσα  αν  βούλτ]  μετά  των  άδελ-  ι6  £*ο) 
ψών  σου  ποιήσαι  χρνσίω  και  άργνρίω,  επιτελεί  κατά  το  θέλημα 

του  θεού   σου'  17  και  κατά  τά  ιερά  σκεύη   σου  τά  διδόμενα  είς  τη  (ιδ) 
τήν  χρείαν  τού  ιερού  τού  θεού  σου  του  εν  Ιερουσαλήμ.    (ΐ9)και  (19) 
τά  λοιπά  οσα   αν  νποπίπτη  σοι  είς  τήν  χρείαν  τού  ιερού  τού 

θεού  σον  ι8δώσεις  εκ  τού  βασιλικού  γαζοφνλακίον.     19  και  εγώ  ̂   ̂ 
ιδού  Αρταξέρξης  ό  βασιλεύς  προσέταξα  τοις  γαζοφύλαξι  Συρίας 

και  Φοινίκης,  Ίνα  όσα  αν  άποστειλη  "Έσδρας  6  ιερεύς  και  ανα- 
γνώστης τού   νόμου  τού    θεού  τού  υψίστου  επιμελώς  διδώσιν 

αυτώ  εως  αργυρίου  ταλάντων  εκατόν,  ~°όμοίως  δε  και  εως  πυρού  2ο  (22) 
κόρων  εκατόν  και  ο'ίνου  μετρητών  εκατόν.    21  κατά  τον  τού  θεού  21(23) 
νόμον  επιτελεσθητω  τω  θεώ  τώ  ύψίστω,  ένεκα  τού  μή  γενέσθαι 

όργήν   είς  τήν  βασιλείαν  τού   βασιλέως   και  τών  υιών.    22  και  22  (24) 
νμίν   δε  λέγεται  οπως   πάσι  τοϊς   Ίερεύσιν   και  τοίς  Αενείταις 
και  ιεροψάλταις  και  θυρωροϊς  και  ίεροδούλοις  και  πραγματικούς 

τού  ιερού  τούτου  (25' μηδεμία  φορολογία  μηδέ  άλλη  επιβουλή  γίνη-  (25) 
ται,  μηδένα  ̂ 'χειν  έξονσίαν  επιβαλείν  τούτοις.     23  και  σν,Έσρα,  23(26) 
κατά  τήν  σοφίαν  τού  θεού  άνάδειξον  κριτάς  και  δικαστάς,  οπως 
δικάζωσιν  εν  όλη  Σνρία  και  Φοινίκη  πάντας  τονς  έπισταμένονς 
τον  νόμον  τού  θεού  σον   και  τους  μή   επισταμένους  διδάξεις. 

24 και  πάντες  οσοι  εάν  παραβαίνωσι  και  τον  νόμον  τού  θεού  σον  24  (27) 

Λ       13  τω  κνριω  (ι°)]  +  τον  Ισλ  Α  |  ογπ  τω  κνριω  (2°)  Α  13 — 15  εις 
Ιερουσαλήμ... ωστε  ίη  πΐ£  βΐ  δΐιρ  Γ3.5  Α3  13  κυρίου]  +  θϋ  Α  |  αιτών] 
διαίτων  ΑΆ  14  οιη  τε  Α3·  15  θυσίας]  +  τω  κω  Α  |  κυρίου]  θϋ  Α 
17  οπι  κατα  Α  |  σου  ι°]  του  κϋ  Α  |  διδομενα]  +  οι  Α*  (σοι  Α1)  |  αν]  εαν  Α 
18  βασιλικού]  ιερού  Α  19  και  εγω  ιδου]  καγω  δε  Α  |  Αρταξέρξης  (Αρταρξ. 
Βαί>)  ο  βασιλεύς]  ο  βασιλεύς  Αρταρ\ξερξης  Α  |  γαζοφυλαξιν  Α  \  Φοινεικ.  Β* 
(Φοινικ.  ΒΒΑ:  ϊΐεπι  23)  |  αν]  εαν  Α  20  εκατόν  2°]  + και  αλλα  εκ 
7τλτ7^οΐ'5|  πάντα  Α  21  επιτελεσθητω]  +  επιμελώς  Α  |  ευ]  ετι  Α  |  υιων] 
+  αυτού  Α  22  πασιν  Α  |  ιεροι^αλταυ]  ρΓ  τοις  Α  |  τούτου  Α]  του  Β  | 
αλλη  επίβουλη]  αλλα  βουλή  Α  |  γιγνηται  Α  \  μηδενα  εχειν  εξουσιαν]  και 
εξουσιαν  μηδενα  εχειν  Α  \  επιβαλείν]  +  τι  Α  23  επισταμένοι/*]  +  δε  Α 
24  παραβαινουσιν  Α  |  οιη  και  1°  Α 
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ΕΣΔΡΑΣ  Α 

VIII  39 

και  του  βασιλικού  επιμελώς  κολασθήσονται,  εάν  τε  και  θανάτω  Β 

(28)  25  εάν  τε  και  τιμωρία,  μη  άργυρίω  ζημία  η  απαγωγή.  25εύλογητ6ς 
μόνος  ό  κύριος  ό  δούς  ταύτα  είς  την  καρδίαν  μου  του  βασιλέως, 

(29)  26  δοξάσαι  τον  οίκον  αυτού  τον  εν  Ιερουσαλήμ.   26  καΐ  εμέ  ετίμησεν 
έναντι  των  βασιλευόντων  κα\  πάντων  των  φίλων  και  μεγιστά- 

(30)  27  νων  αυτού.     27  και  εγώ  ευθαρσής  εγενόμην  κατά  τήν  άντίλημ^ιν 
Κυρίου  θεοΰ  μου,  και  συνήγαγαν  εκ   του  ̂ Ισραήλ  άνδρας  ώστε 

(31)  28  συναναβήναί  μοι.  28 Και  ούτοι  οι  προηγούμενοι  κατά  τάς 
πατριάς  αυτών  και  τάς  μεριδαρχίας,  οι  άναβάντες  μετ   εμού  εκ 

(32)  29  Βαβυλώνος  εν  τη  βασιλεία  Άρταξέρξου  του  βασιλέως.     29 εκ  των 
υιών  Φορός,  Ταροσότομος·  εκ  τών  υιών   Ιεταμάρου,  Τάμηλος·  τών 

(33)  3°  ν'ιών   Ααυείδ,   30  Φάρες,  Ζαχαρίας,    και  μετ    αυτού  από  γραφής 
(34)  31  άνδρες  εκατόν    πεντήκοντα"   31  ε'κ   τών   Μααθμωάβ,  ,Έλιαλωνίας 
(35)  32  Ζαραίου,  κ α\  μετ  αυτού  άνδρες  διακόσιοι·  32εκ  τών  υιών  Ζαθοής, 

Έιεχονίας  'ΐεθήλου,  και  μετ  αυτού  άνδρες  διακόσιοι·  τών  υιών 
Άδείν,  Ούβήν  Ίωνάθου,  και  μετ   αυτού  άνδρες  διακόσιοι  πεντή- 

(36)  33  <οντα·   33  ε  κ   τών  υιών   Αάμ,   Έσια?  Υοθολίου,    και  μετ  αυτού 
(37)  34  άνδρες  εβδομήκοντα·  34εκ  τών  υιών  Σοφοτίου,  Ζαραίας  Μειχαήλου, 
(38)  35  <α\  μετ*  αυτού  άνδρες  εβδομήκοντα·  35εκ  τών  υιών  Ίωά/3,  Άβαδίας 
(39)  36  Ίεζήλου,  και  μετ   αυτού  άνδρες  διακόσιοι   δεκα  δύο·  36  εκ  τών 

νιών  Βανιάς,  Σαλειμώθ  Ίωσαφίου,  και  μετ   αυτού  Άνδρες  εκατόν 

(40)  37  εξήκοντα·  37 εκ  τών  Βαιήρ,  Ζαχαριαϊ  Βημαί,  και  μετ  αυτού  άνδρες 
(41)  38  είκοσι  οκτώ·    3δυίοι  Άστάθ,   Ίωάνης  Άκατάν,    και  μετ  αυτού 
(42)  39  άνδρες  εκατόν  δεκα·   39εκ  τών  υιών  Άδωνιακα\μ  οι  έσχατοι,  και 

ταύτα  τα  ονόματα  αυτών   Έλβιφάλα  τού  Υεουήλ   και  Σαμαίας, 

24  τον  βασιλεικον  Α  |  μη]  η  Α  |  αργνριω]  αργνρικη  Α  25  ει/λο-  Α 
γητος]  ρΓ  και  ειπεν  Έι'ζρας  ο  γραμματευ$'\  Α  |  κυριος]  +  των  παΐτερων  μου  Α  | 
οιτι  μου  Α  26  εναντίον  Α  |  των  βασιλευόντων]  του  βασιλεως'  και  των 
συμβα\σι\ευοντων  Α  27  και  εγω]  καγω  Α  \  θεου]  ρΓ  του  Α  28  ανα· 
βαντες]  αναβαινοντες  Α  |  Αρταρξερξου  Β'^Α  29  Φόρος]  Φινεες  Α  [  Ύαροσο- 
τομος]  Υηρσων  Α  |  Ιεταμάρου]  Ιθαμαρ  Α  |  Υαμηλος]  Υαμαηλ  Α  |  των  υιων  3°] 
])Γ  εκ  Α  |  Ααυειδ]  +  Αττους\  ο  Σεχενιον  Α  30  Φάρες]  των  υιων  Φόρος  Α  | 
Ζαχαρίας  και]  ξαι  (δίε)  Α  31  Μααθμωάβ]  υιων  Φααθ'μ.  Α  |  Ελιαωνιας  Α 
32  Υηεχονιας  (Ιεχ.  Β1*)]  Σεχενιας  Α  |  Ιεθηλου]  Ιε ζήλου  Α  |  διακόσιοι  ι°] 
τριακόσιοι  Α  |  των  υιων  2°]  ρΐ  εκ  Α  |  Αδιν  Α  \  Ουβην]  Ωβηθ  Α  33  Ααμ] 
ΥΛαμ  Α  |  Εσιαί]  Ιεσσιας  Α         34  οχη  Α  |  Μιχαηλου  Β1,  35  δεκα  δυο] 
δώδεκα  Α  36  Βανιας  (Βανειας  Β;ι1')  Σαλ^ιμωθ]  Βανι'  Ασσαλιμωθ'  Α  | εκατόν  εξηκοντα]  εξηκ.  και  εκατόν  Α  37  Βαιηρ]  υιων  Βαβι  Α  |  Ζαχαρίας 
Α  |  Βημαι]  Βηβαι  Α  |  οκτώ\  Α  (δΐο)  38   κιοι]  εκ  των  υιων  Α  \  Ιωάν- 

νης Α  39  Αδωνικαμ  Α  \  Ελειφαλα  του  Υεουηλ]  Ελιφαλατος·  Ιεουηλ1· Α 
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νπι  4ο ΕΣΔΡΑΣ  Α 

Β  και  μετ   αυτών  άνδρας  έβδομήκοντα·  4°έκ  τών  υιών  Βαναϊ  Ούτοι)  40 
Ίστακάλκον,  καϊ  μετ    αύτοϋ  άνδρες  έβδομήκοντα.  41  Και  41  (43) 
σνναγαγών  αυτούς  επ\  τον  λεγόμενον  ΤΙοταμόν,  και  παρενεβάλο- 
μεν  αυτόθι  ημέρας  τρεις,  και  κατεμαθον  αυτούς.    42  και  εκ  τών  42  (ή) 
ιερέων  και  εκ  των  Αευειτών  ούχ  εύρων  εκεί,  43 απέστειλα  προς  43  (45) 
Έλεάζαρον  και  Ίδούηλον  και  Μαασμάν  και  *Ένααταν  και  Σαμαίαν 
και  Ίώριβον,  Ναθάν,  'Εννατάν,  Ζαχαρίαν  και  Μεσολαβών,  τούς 
ηγουμένους    και    επιστήμονας,   44  και  είπα  αύτοΊς   έλθεϊν   προς  44  (46) 
Αααδαΐον  τον  ήγούμενον  τον  εν  τω  τόπω  γαζοφυλακίου,  45  εντει-  45  (47) 
λάμενος  αύτοΐς  διαλεγήναι  Αοδαίω  και  τοις  άδελφοις  αύτοΰ  και 
τοις    εν    τω    τόπω    γαζοφύλαξιν    άποστεΐλαι    ημΊν   τούς  ίερα- 

τεύσαντας  εν   τω  ο'ίκω  του  κυρίου  ημών,  46 άνδρα  επιστήμονα,  φ  (48) 
των   υιών  ΜοολεΧ  του  Αευει  του  Ισραήλ  Άσεβηβίαν,  και  τούς 
υιούς  και  τούς  αδελφούς  δέκα·  47 οι  εκ  τών  υιών  Χανουναίου  και  47  (49) 
οι  υίο\  αυτών,  είκοσι  άνδρες·  48  και  εκ  τών  ίεροδούλων  ων  εδωκεν  48  (5°) 
Ααυείδ,  και  οι  ηγούμενοι  εις  την  εργασιαν  τών  Αευειτών,  ιερόδουλοι, 
διακόσιοι  είκοσι·  πάντων  εσημάνθη  όνοματογραφία.    49 και  εύξά-  49  (51) 

μην  εκεί  νηστε'ιαν  τοις  νεανίσκοις  έναντι  κυρίου  ημών,  5°ζητήσαι  50 
παρ'  αύτοΰ  εύοδίαν  ήμΐν  τε  και  τοις  τέκνοις  ημών  και  κτήνεσιν. 
51  ε-νετράπην  γάρ  ιππείς  και  πεζούς  προπομπήν  ένεκεν  ασφαλείας  51  (52) 
της  προς  τούς  εναντίους  ήμΐν.     52εϊπαμεν  γάρ  τω  βασιλεΐ  οτι  52  (53) 
Ισχύς  του  κυρίου  ήμών  εσται  μετά  τών  έπιζητούντων  αυτόν  είς 
πάσαν  επανόρθωσιν.     53  και  πάλιν  εδεήθημεν  του   κυρίου  ήμών  53  (54) 
πάντα  ταύτα,  και  ετύχομεν  εύιλάτου.    54  και  έχώρισα  τών  φυλάρ-  54  (55) 

χων  τών  ιερέων  άνδρας  δέκα  δύο,  και  'Έσερεβίαν  και  Άσσαμίαν, 

Α       40  Έαναι  Ουτου  ϊστακαλκον]  Βαγο'  Ονθι  ο  τον  Ισταλκονρου  Α       41  συνα- 
γαγων]  σννηγαγον  Α  |  ποταμον]  ρΓ  θεραν  Α  42  ιερέων]  νιων  των 
ιεραιων  Α  43  Έινααταν]  Έλναθαν  Α  \  Μεσολαβών]  Μοσολλαμον  Α 
44  Αααδαιον]  Αολδαιον  Α  |  γαξΌφνλακιον]  ρν  του  Α  45  διαλεγήναι] 
διαλεχθηναι  Α  |  Λοδαιω]  Αολδαιω  Α  \  ιερατευσοντας  Β3*3  [  τω  οικω]  τοπω  Α 
46  άνδρα  επιστήμονα]  και  ηγαγεν  ημιν  κατα  την  κραται\αν  χείρα  τον  κϋ  ημων 
άνδρας  επιστήμονας  Α  |  Μοολι  Α  |  Αενι  Α  \  νιονς]  +  αντου  Α  |  δεκα]  οντάς 
(δπρ  Γ3.5  Α3)  δεκα  οκτω  Α  47  οι  ι°]  και  Ασεβιαν  και  Αννοννον\  και 
Ώσαιαν  αδελφον  Α  \  Χανονναιου  και  δΐιρ  Γ3,δ  Α&?  |  άνδρες  είκοσι  Α  48  ιερο- 
δονλους  διακοσιονς  Α  \  είκοσι]  ρΓ  και  Α  |  εσημάνθη]  ονομασθη  Α  \  όνοματο- 

γραφία] ρΓ  η  Α  49  ηνξαμην  Α  \  τοις  νεανισκοις  νηστιαν  Α  \  κνριον] 
+  του  θϋ  Α  50  τέκνοις]  ρΓ  συνουσειν  (δΐο)  ημιν  Α  51  ιππείς  και 
πεξονς]  αι\τησαι  τον  βασιλέα  πεζζονς  (δΐο)  τε'\  και  ιππείς  και  Α  \  ασφαλιας 
Α  |  ενάντιους]  εναντίον  μεν  ου  ς  Α  53  πάντα]  κατα  Α  \  ετνχομεν  ενιλατον] 
ιλατου  (ιλαστου  Α3?)  ετνχομεν  Α  54  άνδρας  ι°]  α  2°  δυρ  ναδ  Αα  |  δβκα 
δυο]  δώδεκα  Α  |  Ασαμιαν  Α 
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ΕΣΔΡΑΣ  Α 

VIII  63 

(56)  55  κ<ύ  αυτών   εκ    τών   αδελφών   αυτών   άνδρας   δέκα.    55  και  Β 
Έστησα  αντοΐς  τό  άργνρίον  και  το  χρνσίον  και  τά  ιερά  σκεύη 

τον  ο'ίκον  τον  κνρίον  ημών  όντως  εδωρήσατο  6  βασιλεύς  και  ο'ι 
(57)  56  σύμβονλοι  αντον  και  μεγιστάνες  και  πάς  Ισραήλ.     56 και  παρε- 

δωκεν  αύτοίς  στήσας  τάλαντα  άργνρίον  εξακόσια  πεντήκοντα, 
και  σκεύη  άργνρά  ταλάντων  εκατόν,  και  χρνσίον  ταλάντων  εκα- 

(58)  τόν,  (5δ)  χρν σώματα  είκοσι,  και  σκεύη  χαλκά  από  χαλκού  χρηστού 
(59)  57  στίλβοντα  σκεύη  δεκα.     57  και  είπα  αντοίς  Και  νμείς  άγιοι  εστε 

τω  κνρίω,  και  τά  σκεύη  τά  άγια  και  το  άργνρίον  και  τό  χρνσίον 

(6ο)  58  *νχή  τω  κνρίω,  κνρίω  τών  πάτερων  ημών.  58 άγρνπνειτε  και 
φνλάσσετε  εως  τον  παραδούναι  αντά  νμάς  τοΊς  φνλάρχοις  τών 
ίερεων  και  τών  Αενειτών  και  τοις  ηγονμενοις  τών  πατριών  τον 

Ισραήλ  εν  Ίερονσαλήμ  εν  τοις  παστοφορίοις  τον  ο'ίκον  τον  κνρίον 
(δι)  59  ημών.  59  και  οι  παραλαβόντες  οι  ιερείς  και  οι  Αενεΐται  τό  άργύ- 

ριον  και  τό  χρνσίον  και  τά  σκεύη  τά  εν  Ίερονσαλήμ  ήνεγκαν 

(62)  6ο  εις  τό  ιερόν  τον  κνρίον.  6οΚαι  άναζεύζαντες  από  τον  τόπον 
θερά  τη  δωδεκάτη  τον  πρώτον  μηνός  εως  ήλθοσαν  εις  Ιερουσαλήμ 
κατά  την  κραταιάν  χείρα  τον  κνρίον  ημών  την  εφ  ήμΐν  και 
ερύσατο  ημάς  από  της  είσόδον   από  παντός  εχθρού·    και  ήλθον 

(63)  6ι  εις  ̂ Ιερονσαλήμ.     61  και  γενομένης  αύτόθι  ημέρας  τρίτης,  σταθεν 
τό  άργύριον  και  τό  χρνσίον  παρεδόθη  εν  τω  ο'ίκω  Κνρίον  Μαμμωθι 

(64)  62  Ούρεία  Ίερεϊ,  62 και  μετ    αντον  Έλεαζάρ  ό  τού  Φεινεες·  και  ήσαν 
μετ   αυτών  Ίωσαβεες  Ιησούς  και  Μωεθ  Έ,αβάννον,  οι  Αενεΐται, 

(65)  προς  αριθμόν  και  όλκήν  πάντα·  (ό5)καί  εγράφη  πάσα  ή  όλκή  αντί] 
(66)  63  τη    ώρα.     63  οι   δε   παραγενόμενοι   εκ    της    αιχμαλωσίας  προσ- 

ήνεγκαν    θνσίας   τω    θεω   τού    Ισραήλ   Κνρίω   ενενήκοντα  εξ, 

(67)  {6?>  άρνας   εβδομήκοντα  εξ,   τράγονς  νπέρ   σωτηρίον    δεκα  δύο· 

55  μεγιστάνες]  ρΓ  οι  Α  56  παρεδωκεν  αυτού  (Β^  :  αυτούς  Β*)  α 
στησας]  στησας  παρεδωκα  αντοις  Α  \  αργυρίου  τάλαντα  Α  |  πεντήκοντα] 
ρτ  και  Α  |  αργυρεα  Α  [  οηΐ  χρυσιου  τάλαντων  εκατόν  Α  |  χαλκά]  χαλκαια 
Λ  |  χρηστού  χαλκού  Α  |  σκευή  3°]  ρΓ  χρυσοειδη  Α  |  δεκα]  δώδεκα  Α  57  τω 
κνρίω  (ι°)]  +  'κ5  Α  |  τα  α7'α]  οπι  τα  Α  |  το  χρυσιον  και  το  αργυρών  Α 
68  φυλάσσετε  (φυλάσσεται  Α)  εως]  αι  ε  δαρ  Γαδ  Α  |  ηγουμΐνοις]  ηγεμονοις  Α 
60  τόπου]  ποταμού  Α  \  δωδέκατη  του]  η  τ  δαρ  Γαδ  ΑΆ  \  οπι  πρώτου  Α  | 
ηλθοσαν]  εισηλ\Οομεν  Α  |  ερρυσατου  Α  |  εισόδου]  +  κς  Α  \  ηλθον]  ηλθεν  Β 
ηλΟομεν  Α  61  σταθεν]  ρ  γ  τη  δε  ήμερα  τη  τε\ταρτη  Α  |  Κυρίου]  του  ~κϋ 
ημων  Α  |  Μαρμαθι'  Α  |  Ουρία  Β5  Ουρι  Α  62  Ψι^εεί  Α  |  Ιωσαβεες] 
Ιωσαβδος  Α  \  Ιησού  Α  63  ενενήκοντα. ..δεκα  δυο]  ταύρους  δώδεκα  υπερ 
παντός   Ισλ'\  κριούς   (νενηκοντα  εξ'   αρνας\  εβδομήκοντα  δυο'  τραγους\  υπερ 
σωτήριου  δώδεκα"  Α 
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νπι  64 ΕΣΔΡΑΣ  Α 

Β  άπαντα  θνσίαν  τώ  κυρίω.    64  και  άπέδωκαν  τα  προστάγματα  τον  64  (68) 
βασιλέως  τοις  βασιλικοις  οϊκονόμοις  κα\  τοις  έπάρχοις  Συρίας 
και  Φοινίκης,  και  έδόξασαν  το  έθνος  και  το  ιερόν  του  κυρίου. 

65  Και  τούτων  τελεσθέντων   προσηλθοσάν  μοι  οι   ηγούμενοι  65  (69) 
λέγοντες  66 Ουκ  έχώρισαν  και  ο'ι  άρχοντες   και  οι   ιερείς   και  οι  66 
Αευεϊται  (?ο)  καϊ  αλλογενή  εθνη  της  γης  ακαθαρσίας  αυτών,  Χανα-  (70) 
να'ιων  και  Χετταίων  και  Φερεζαίων  καϊ  Ίεβουσαίων  καϊ  Μωαβει- 
τών  καϊ  Αιγυπτίων  και  ΊΒουμαΙων·.    6? σννωκισάν  τινας  των  θυγα-  67  (71) 
τέρων  αυτών,  και  αυτοί  και  οί  οίοι  αυτών  και  έπεμίγη  το  σπέρμα 
το  άγιον  εις  τα  άΧλογενη  εθνη  της  γης,  και  μετεΐχον  οι  προηγού- 

μενοι και  οί  μεγιστάνες  της  ανομίας  ταύτης  από  της  αρχής  τον 

πράγματος.    68  και  άμα  τω  άκούσαί  με  ταΰτα  ερρηξα  τά  ιμάτια  68  (72) 
και  την  Ίεράν  έσθήτα  κατέτειναν  τον  τριχώματος  της  κεφαλής 

και  του   πώγωνος,  και  έ κάθισα  σύννους  και  περίλυπος.     69 και  69  (73) 
έπισυνήχθησαν  προς  μέ  οσοι  ποτέ  έπεκινούντο  τω  ρήματι  Κυρίου 
του    Ισραήλ    εμού    πενθοϋντος    επ\   ττ}   ανομία,    και  έκαθήμην 

περίλυπος  εως  τής   δειλινής   θυσίας.     70  και  εξεγερθείς   έκ   τής  ηο  (74) 
νηστείας,  διερρηγμένα  εχων   τά  Ιμάτια  και  την   Ίεράν  εσθήτα, 
κάμ^τας  τά  γόνατα   και  έκτεινας  τας  χείρας   προς  τον  κνριον 

ελεγον   ?1Κύριε,   βσχυμμαι,   έντέτραμμαι  κατά    πρόσωπον   σου.  η\  (75) 
?2αι  γάρ  άμαρτίαι  ημών  έπλεόνασαν  υπέρ  τάς  κεφάλας  ημών,  αι  72  (76) 
δε  αγνοιαι  ημών  ύπερήνεγκαν  εως  του  ουρανού  73αττό  τών  χρόνων  73  (77) 
των  πατέρων  ημών,  και  έσμεν  εν  μεγάλτ)  αμαρτία  εως  τής  ημέρας 
ταύτης.     74  και  δια  τάς  αμαρτίας  ημών   και  τών  πατέρων   ημών  74  (7§) 
παρεδόθημεν  συν  τοϊς  άδελφοϊς  ημών,  συν  τοΊ,ς  βασιλεύσιν  ημών 
και  συν  τοις  ιερεύσιν  ημών,  τοϊς  βασιλεύσιν  τής  γής,  εις  ρομφαίαν 
και  αίχμαλωσίαν  και  προνομήν  μετά  αισχύνης  μέχρι  τής  σήμερον 
ημέρας.     75  και  νυν  κατά  πόσον  τι  ήμιν  έγενήθη  έλεος  παρά  του  75  (79) 
κυρίου  Κυρίου,  καταλειφθήναι  ήμιν  ρίζαν  και  όνομα  εν  τω  τόπω 

Α       64  Συρίας]  ρΓ  κοίλης  Α  |  Φοινεικης  Β*  (Φοινικ.  Β^Α)         65  τούτων  Α] 
των  Β  |  προσηλθον  Α  66  και  2°]  ρΓ  το  εθνος\  του  ϊσλ  Α  ]  οπι  και  4°  Α  | 
αλλογενή]  ρτ  τα  Α  |  ακαθαρσία*]  ρΓ  και  τας  Α  |  αυτών]  απο  των  εθνών  Α  \ 
Χαναναιων]  ρχ  των  Α  Ι  Μωαβιτων  Α  67  συνωκισαν]  συνήχησαν  γαρ  Α  \ 
τινας  (τας  Β)]  μετα  Α  |  οπι  και  ι°  Α  68  και  ι°]  +  εγενετο  Α  \  ερρηξα]  διερ- 
ρηξα  Α  |  κατετεινον]  και  κατετίλα  Α  \  περίλυπος]  υ  ρνο  €  Β*  (β  Β1)  69  οσοι] 
Λ- ήσαν  ζηλωται'  και  οσοι  Α  \  επεκινουντο]  ου  5υρ  ταδ  Α3?  |  τω  ρηματι]  ρν 
εττι  Α  |  του  Ισο.]  θϋ  ϊσλ  Α  72  αι  δβ  αγνοιαι]  και  αι  α7»Όαι  Α  73  απο] 
ρΓ  €τι|  Α  74  συν  2°]  ρτ  και  Α  \  τοις  βασιλεύσιν  2°]  ρϊ  και  Α  |  οηι 
εις  Β  (ηαϋ  Α)  75  εγενηθη  ημιν  Α  \  τον  κυρίου  Κύριοι»]  σου\  κε'  Α 
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ΕΣΔΡΑΣ  Α 
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(8ο)  76  τούτω  άγιάσματος,  '6και  τού  άνακαλύψαι  φωστήρα  ήμών  £ν  τώ  Β 
οικω  τον  κυρίου  ημών,  δούναι  ήμιν  τροφην   εν  τω   καιρώ  της 

(δι)      δουλααί  ημών  (8ι) και  εν  τω  δουλεύειν  ημάς  ουκ  εν  κατελείφθημεν 
77  νπο  του  κυρίου  ημών,  77  αλλά  εποίησεν  ημάς  εν  χάριτι  ενώπιον 

(82)  78  των   βασιλέων   Τίερσών,  δούναι  ημϊν   τροφην  78  και   δοξάσαι  το 
ιερόν  ημών  και  εγειραι  την  ερημον  Σειών,  δούναι  ημϊν  στερέωμα 

(83)  79*"   τΐΙ  Ιουδαία  και  Ιερουσαλήμ.     79 και  νυν  τί  ερούμεν,  Κύριε, 
έχοντες  αυτά;  παρέβησαν  τα  προστάγματα  σου  ά  εδωκας  εν  χειρΧ 

(84)  8ο  τών  παίδων  σου  τών  προφητών  (84>λεγων  8οοτι  Ή  γη  εϊς  ην  είσερ- 
χεσθε  κληρονομήσαι,  εστίν  γή  μεμολυσμενη  μολυσμω  τών  αλλο- 

γενών τής  γης,  και  τής  ακαθαρσίας  αυτών   ενεπΧησαν  αυτήν 

(85)  81  8ικαί  νυν  τάς  θυγατέρας  υμών  μη  συνοικίσητε  τοϊς  υ'ιοϊς  αυτών, 
(86)  82  και  τάς  θυγατέρας  αυτών  μη  Χάβητε  τοϊς  υΐοϊς  υμών,  82 και  ου 

ζητήσετε  είρηνεΰσαι  τα  προς  αυτούς  τον  άπαντα  χρόνον,  Ίνα 
Ισχύσαντες   φάγητε  τά  αγαθά  τής  γης   και  κατακΧηρονομήσητε 

(87)  83  τοΓί  υιοις  υμών  'εως  αιώνος.    83και  τά  συμβαίνοντα  πάντα  ήμιν 
γίνεται  διά  τά  εργα  ήμών  τά  πονηρά  και  τάς  μεγάΧας  αμαρτίας. 

(δδ)  δ4  συ  γάρ,  Κύριε,  6  κουφίσας  τάς  αμαρτίας  ήμών,  8*εδωκας  ήμιν 
τοιαύτην  ρίζαν   πάλιν  άνεκάμψαμεν  παραβήναι  τον  νόμον  σου 

(89)  85  εις  το   επιμιγήναι  τή   ακαθαρσία  τών   εθνών   τής   γής.  8ζούχί 
ώργίσθης  ήμϊν  άπολεσαι  ήμάς  εως  του  μή  καταλιπειν  ρίζαν  και 

(90)  86  σπέρμα  και  όνομα  ήμών.   86 κύριε  του  Ισραήλ,  αληθινός  εί·  κατε- 
(91)  87  λείφθημεν  γάρ  ρίζα  εν  τη  σήμερον.    8?ίδού  εσμεν  ενώπιον  σου 

εν  ταΐς  άνομίαις  ήμών  ου  γάρ  εστίν  στήναι  ετι  έμπροσθεν  σου 

(92)  88  επί  τούτοις.  88 Και  οτε  προσευχόμενος"Έσρας  άνθωμολογείτο 
κλαίων  χαμαιπετής  έμπροσθεν  του  ιερού,  επισυνήχθησαν  προς 
αυτόν  άπο  Ιερουσαλήμ  όχλος  πολύς  σφόδρα,  άνδρες  και  γυναίκες, 

(93)  89  νεανίαι·  κλαυθμυς  γάρ  ήν  μέγας  εν  τώ  πλήθει.     89 και  φωνήσας 

75  οιτι  τούτω  Α  |  αγιάσματος]  του  αγιασμ.  σου  Α  76  ανακαλυψαι]  Α 

αναψαι  Α  |  κύριοι;]  +  θϋ  Α  \  ημών  2°]  Ιηλ  Α* νιά  \  δουλιας  Α  |  εγκατεΧει- 
φθημεν  Βα5Α  |  νπο]  απο  Α  77  αλλ  Α         78  ημων]  ρχ  του  κϋ  Α  |  Σιων 
Βι,Α  79  αιρονμεν  Α  \  αντα]  ταύτα  Α  \  παρέβησαν]  παρεβημεν  γαρ  Α 
80  μεμοΧυμμενη  Α  81  υμων  ι°]  αυτών  Α  |  υιού  ι°]  τέκνοις  Α  \  αυτών  ι°] 
υμων  Α  \  αυτών  2°]  ημων  Α  \  Χαβητε]  δωτε  Α  |  υιού  ι°]  τέκνοις  Α  \  υμων  2°] 
αυτών  Α         82  αιώνος]  ρΓ  του  Α  83  γιγνεται  Α  \  αμαρτίας  ιυ]  +  ημων 
Α  |  ο  κουφισας]  εκουφισας  Α  84  εδωκας]  ρΓ  και  Α  85  κατα- 
Χειπειν    Α  \  οτί\    ημων    Β*    (Η&1)    Β3ΐ,ηι?  Α)  86    οιη    κύριε  Β* 
(ΗαΙ>  ΒΛ,'π'ί>'  [ΓοΓίε  ρπιΐδ  κ$  Β3ΐχ1]  Α)  87  ιδου]  +  νυν  Α  88  αττο] 
εξ  Α  |  Ιερουσαλήμ]  γο.5  α1κ{  ϊη  σα  Β?  |  νεανιαι]  ρΓ  και  Α  |  γαρ\  ην  δΐιρ 
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νιπ  9ο ΕΣΔΡΑΣ  Α 

Β  Ίεχονίας  Ίεήλου  τών  υιών  Ισραήλ  είπεν  'Έσρα  Ήμεις  ήμάρτομεν 
εις  τον  κυριον  και  κατωκησαν  γυναίκες  άλλογενεϊς  εκ  των  εθνών 

της  γης·  (94)καί  νυν  εστίν  επάνω  πάς  Ισραήλ.    9°έν  τοΰτω  γε- 90  (94) 
νέσθω  ήμιν   ορκωμοσία   προς  τον   κνριον,  εκβαλεΊν  πάσας  τάς 
γυναίκας  ημων  τάς  εκ  των  αλλογενών  σνν  τοις  τέκνοις  αυτών, 
(95)ώ$·  εκρίθη  σοι,  κα\  οσοι  πειθαρχήσουσιν  τον  νόμον  τον  κνριον.  (95) 
91άναστάς  επιτελεί·  (96}προς  σε  γάρ  το  πράγμα,  καΐ  ημείς  μετά  91  (96) 
σον  Ισχύν  ποιεΊν.    92 και  άναστάς'Έσρας  ωρκισεν  τούς  φυλάρχους  92  (97) 
των  ιερέων  και  των  Αενειτών  παντός  τον  Ισραήλ  ποιησαι  κατά 

ταντα,    κα\   ωμοσαν.  1  Και   άναστάς   "Έσρας    από   της   αίιλής  ι  ιχ 
τον  ιερόν  επορενθη  εις  το   παστοφόριον  Ίωνά  τον  Νασείβον,  2  και  2 
ανλισ#€ΐ$·  εκεί  αρτον  ονκ  εγενσατο  ουδέ  ύδωρ  επιεν,  πενθών  νπέρ 
των   ανομιών  των  μεγάλων    τον   πλήθονς.    3  και    εγένετο   κήρνγμα  3 

εν  όλη  τη  Ιουδαία  και  Ίερονσαλήμ  πάσι  το'ις  εκ  της  αιχμαλωσίας, 
σνναχθήναι    εϊς   Ίερονσαλήμ·   4 και   οσοι  αν  μή   άπαντήσονσιν    εν  4 
δνσϊν   η  τρισϊν  ήμέραις  κατά  το  κρίμα  των  προκαθήμενων  πρεσ- 
βντέρων,  άνιερωθήσονται  τά   κτήνη  αντών,  και  αντός  άλλοτριωθή- 
σεται  απ  ο  τον  πλήθονς  της  αιχμαλωσίας.  5  Και  έπισννήχθησαν  5 
οί  εκ  της  φνλής  Ιούδα  και  ΒενιαμεΙν  εν  τρισϊν  ήμέραις  είς  Ιερου- 

σαλήμ·   ούτος    ό    μήν    ένατος    τη    εικάδι   του   μηνός.     6 και  συνε-  6 
κάθισαν  πάν  το  πλήθος  εν  τη  εύρυχώρω  του  ιερού  τρέμοντες  τον 

ενεστώτα  χειμώνα.    7  και  άναστάς  "Έσρας  είπεν  αυτοίς  Ύμεϊς  ήνομή-  η 
σατε  και   συνοικήσατε  γυναιξιν  άλλογενέσιν,  προσθειναι  άμαρτίαν 

τω  "Ισραήλ.    8 και  νυν  δότε  όμολογίαν   δόξαν  τω  κυρίω  θεώ  τών  8 
πάτερων  ήμών,  9  και  ποιήσατε  το  θέλημα  αύτοϋ  και  χωρίσθητε  από  9 
τών  εθνών  της  γης  και  από  τών  αλλογενών.     10  και  έφώνησαν  πάν  ίο 
τό  πλήθος  και  είπον  μεγάλη  τή  φωνή  Ούτως  ώς  ε'ίρηκας  ποιήσομεν. 
11  αλλά  τό  πλήθος  πολυ  και  ώρα  χειμερινή,  και  ουκ  ίσχυσομεν  στήναι  ιι 
α'ίθριοι  και  ούχ  ευρομεν   και  τό  έργον  ήμϊν  ουκ  εστίν  ήμέρας  μιας 

Α  89  Ιεηλ  Α  |  των  νιων]  ρΓ  ο  Α  |  '  Εσρα'  Β  Έζρα'  Α  |  κνριον]  +  θν 
Α  |  κατωκησαν]  συνωκισαμεν  Α  |  γυναίκα*  Α  |  εκ]  απο  Α  90  γενεσθω] 
η\γνεσθω  Α  (δΐο)  |  πειθαρχονσιν  Α  |  του  νομον]  τω  νομω  Α  |  του  κυρίου] 
Οία  του  Α  92  των  Αευειτων]  οπα  των  Α         IX  1  Εδρας  Α  \  Ιωνα] 
Ιωαναν  Α  \  Ήασεφου]  Ελιασιβου  Α  2  αυλισθει  Β*  ($  5ΐιρ€Γ50Γ  Β*13)  | ετευσατο  Α  I  υττερ]  επι  Α  3  πασιν  Α  4  αν]  εαν  Α  \  απαντησωσιν  Α 
6  συνεκαθισεν  Α  7  συνωκισατε  Α  \  γυναίκα*  αλλογενείς  Α  \  προσθειναι] 
ρΓ  του  Α  |  αμαρτία*  Α  9  των  αλλογενών]  ρΐ'  των  γυναικών  Α  10  παν] 
απαν  Α  |  είπαν  Α  11  ωρα]  ρΓ  η  Α  |  ισχυομεν  Α  \  οιη  και  ουχ  ευρομεν 
Α  \  ουκ  εστίν  ημιν  Α 
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ΐ2  ούδε  δύο,  επ\  πΧεϊον  γάρ  ήμάρτομεν  εν  τούτοις.     12 στήτωσαν  δε  οι  Β 
προηγούμενοι  τον  πλήθους,  και  πάντες  ο'ι  εκ  των  κατοικιών  ημών  οσοι 
εχουσιν  γυναίκας  αλλογενείς  '13' παραγενηθήτωσαν  λαβόντες  χρόνον 

13  Ι3εκάστου  τόπου  τούς  πρεσβυτέρους  κα\  τούς  κριτάς,  εως  του  λϋσαι 

ΐ4  την   όργήν   Κυρίου   αφ'   ημών    του    πράγματος  τούτου.  τ**1ωνάθας 
ΆζαήΧου  και  Έζείας  θοκάνου  έπεδέξαντο  κατά  ταϋτα,  και  Μοσόλ- 

15  Χαμός  και  λευε\ς  και  Σαββαταιος  συνεβράβευσαν  αύτοΐς.     15 και  επο'ι- 
ι6  ησαν  κατά  πάντα  ταϋτα  οι  εκ  της  αιχμαλωσίας.  ι6Και  έπεΧέξατο 

αύτω' Έσρας  ό  ιερεύς  άνδρας  ηγουμένους  τών  πατριών  αυτών  πάντας 
κατ'  όνομα,  και  συνεκλείσθησαν  τβ  νουμηνία  του  μηνός  του  δεκάτου 

ΐ7  ετάσαι  το  πράγμα.     17  και  ήχθη  επ\  πέρας  τά  κατά  τούς  άνδρας  τούς 
επισυναχθεντας  γυναίκας  άΧΧογενεΐς  εως  της  νουμην'ιας  του  πρώτου 

ι8  μηνός.     18 και   ευρέθησαν  τών  ιερέων  οι  επισυναχθεντες  αλλογενείς 
19  γυναίκας  έχοντες  19  ε  κ  τών  υιών  Ιησού  του  Ίωσεδέκ  και  τών  άδεΧφών 
2ο  αύτοϋ  ΜαεήΧας  και  Έλεάζαρος  και  ̂ Ιώριβος  και  Ίώδανος'  20 και  επε- 

βαΧον  τάς  χείρας  εκβαΧειν  τάς  γυναίκας  αύτών,  και  εις  έξιΧασμον 

2ΐ  κριούς  ύπερ  της  αγνοίας  αύτών  21  και  εκ  τών  υιών  Έμήρ,  Άνανίας 
22  και  Ζαβδαϊος  και  Μάνης  και  θαμαϊος  και  ΊερεήΧ  και  Άζαρίας·  22  και 

βκ  τών  υιών  Φαισούρ,  Έλιωναίς,  Άσσείας,  ΊσμάηΧος  και  ΝαθανάηΧος 

23  και  ΏκαιΧηδος  και  Σάλθας'  23 και  εκ  τών  Αευειτών,  Ίώζαβδος  και 
ΣενσεΙς   και  Κώνος,  ούτος  ΚαΧειταίς,  και  Τΐαθαϊος'  και  Ώούδας  και 

2*  Ίωανάς,  2Αεκ  τών  ιεροψαλτών  'Κλιάσεβος,  Βάκχουρος,  25εκ  τών  θυρω- 
26  ρών  Σάλλουμος  και  ΎοΧβάνης'  26  εκ  του  Ισραήλ  εκ  τών  υιών  Φορός, 

Ίερμά   και  Ίεζείας  και  Μελχει'αί   και  Μι'λτ/λοί  και  Έλεάζαρος  και 
27  Ασεβείας  και  Βανι^αιαί·  27  β  κ  τών  υιών  Ήλά,  και  Ματάν  και  Ζαχαρίας, 
28  Ίεζόρικλος   και  'Ω,αβδεϊος  και  Ίερεμώθ   και   Άηδείας·   28 και  εκ  τών 

υιών  Ζαμόθ,  Έλιαδάί,  ΈΧειάσειμος,  Όθονίας,  *\αρειμώθ  και  Σάβαθος 
12  κάτοικων  Α  13  έκαστου]  και  εκ.  δε  Α  |  τα$  κιτατ  Α  |  Κυρίου]  ρΓ  Α 

του  Α  14  Ε£ειαί]  Έζεκιας  Α  |  θωκαρου  Α  |  Αευυ  Α  16  αιτώ]  εαυτω 
Α  |  κατ  όνομα  τταντα%  Α  |  συι/εκλεισ^σαι/]  συνεκαθισαν  Α  17  επισυναχθεν- 
ταϊ]  συΐ'βχοϊ'τιυ  Α  |  τηί  ρουμ.]  του  νονμ.  Α  19  οηι  αυτού  Α  |  Μαθηλας 
Α  |  Ιωαδανος  Α  20  αυτωρ  ι°]  εαυτών  Α  21  Έμμηρ  Α  |  θαμαιοϊ] 
Σαμ.αιο?  Α  22  Φαισου  Α  |  Έλιωναις]  ρτο  Ε  αϊ  Ιίί  οοερ  Β*  Έλιωνας  Α  | Ασσειαϊ]  Μασσια?  Α  |  οηι  και  Να^α^α^λοϊ  Α  |  Ωκαιληδος]  Ωκειδηλος  Α  | 
Σαλθαν]  Σαλοας  Α  23  Σενσει$]  Σεμεις  Α  |  Κωι>ο$]  Κω|λιο?  Α  |  Καλεί- 

ται και  (κε  Β)  ΙΙαθαιος  (ΓοΓίε  καλείται  Σκε7τα#αΐ05)]  εστίν  Κα\ιτα$·  και 
Φαθαιοτ'  Α  |  Ιω^α*  Α  24  Ελιασι/3ο?  Α  25  θυρωρών  Α]  0υΐ7α- 
τερων  Β  |  Σαλλουμος  Β*'']  Σαλλουμου  Β3Ϊ<:?  26  υιωι>]  +  υιωρ  Α  |  Ιερμ,αϊ 
Α  |  Ιε^ειαί]  Ιεδδιαϊ  Λ  |  Μελχια5  Β^Α  |  Μιλ^λοί]  Μαηλο$  Α  |  Ασιβιας  Α 
27  Μαται/]  Ματ6>αΐΊα5  Α  |  οιτι  και  2°  Λ  |  Ιεζορικλον]  Ιεζριηλοϊ  Α  \  Ωαβδιοτ 
Α  |  Αηδία*  Α  28  Ελιασιμο*  Α  |  Ιαριμωθ  Α 
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Β  και  ΖεραΧίας·  ~9 και  εκ  των  νιων  Βηβαί,  Ιωάννης  κα\  ' Αν ανίας  και  29 
Ζάβδος  και  'Έμαθθίς·  30 και  ε'κ  των  νιων  Μανί,  "Ω,Χαμος,  Μάμονχος,  2° 
Ίεδαΐος,  Ίάσονβος  και  ΆσάηΧος   και  Ίερεμώθ'   31  κα\  εκ  των  νιων  31 
Άδδεά»,  λάθος  και  Μοοσσείας,  Αακκοννος  και  Νάαιδο$·,  και  Βεσκα- 
σπασμνς  και  ΣεσθηΧ  και  Βαλνοϋί  και  Μανασσηας'  32και  εκ  των  νιων  32 
Άννάι/,  Έλιωδαί  και  Άσαίας  και  Μελχει'αί  και  Σαββαίας  και  Σ'ιμων 
Χοσάμαος·  33  και  ε'κ  τώι/  υίώι/  Άσόρ,  Μαλται/ι/αΐο?  και  Ματτα#ι'α$·  και  33 
Σαβανναιονς  και  Έλειφαλάτ  και  Μανασσι)  και  Σεμεε'ι·  34 και  ε'κ  τώζ>  34 
υίώι/  Βαανει',  Ιερεμίας,  Μομδεϊος,  Μάηρος,  Ίοννά,  Μαμδα\  και  ΤΙεδίας 
και  νΑι>ωΓ,  Καραβασβιώι/  και  Έι/άσει/3ο$·  και  Μαρτάι/αιρ.05·,  Έλιασείί, 
Βαννούί,   Έδιαλειε,  Σομεείς,  ΣεΧεμίας,  Ναθανίας·  και  εκ  των  νιων 
Έζωρά,  Σεσείς,  Έ£ρείλ,  ΆζάηΧος,  Σάματος,  Ζαμβρεί,  Φόσηπος'  35  ε  κ  35 
των  Όομά,  Ζειτίας,  Ζαβαδαίας,  Ήδόί,  ΟνηΧ,  Βαναίας.    36 πάντες  οντοι  36 
σννωκησαν   γνναιξϊν    άΧΧογενεσιν,   και   άπέΧνσαν    αντάς   σνν  τέ- 

κνοις. 37Και  κατωκησαν  οι  ιερείς  και  οι  Αενεϊται  και  οι  εκ  τον  37 

Ισραήλ  εν   ΊερονσαΧημ  και  εν  ττ}  χώρα  ττ)  νονμην'ια  τον  εβδόμον 
μηνός,  και  οι  νιο\  Ισραήλ  εν  ταϊς  κατοικίαις  αχιτών. 

3δΚα!  σννηγθη  πάν  το  πΧηθος  όμοθνμαδόν  επι  το  εύρνχωρον  τον  38 
προς  άνατοΧάς  ιερόν  πνΧώνος,  39 και  είπεν  Έσρα  τω  ιερει  και  άνα-  39 
γνωστή  κομίσαι  τον  νόμον  Μωσεως  τον  παραδοθέντα  νπο  τον  θεον 

Ισραήλ.     40  και  εκόμισεν  'Έσρας  6  άρχιερενς  τον  νόμον  παντι  τω  40 
πΧηθει  άπο  άνθρώπον  εως  γνναικος  και  πάσιν  τοις  ιερενσι,  άκονσαι  τον 

νόμον,  νονμην'ια  τον  εβδόμον  μηνός"  41  και  άνεγίνωσκεν  εν  τω  προ  τον  41 
ιεροί)  πνΧώνος  εύρνχωρον  άπο  ορθρον  εως  μεσημβρινοί)  ενώπιον  των 
ανδρών  και  γνναικών  και  επεδωκαν  πάντα  τον  νονν  εις  τον  νόμον. 

Α       28  Ζεραλιας]  Ζαρδαιας  Α  29  οηι  και   ι°  Α  |  Ζαβδος]  Ωξαβαδος 
Α  |  Εμαθεΐί  Α  30  οιη  και  ι°  Α  31  Αδδειν  Ααθος]  Αδδι·\  Ν  ααθος 
Α  |  Μοοσσειας]  Μοος'  Σιας  Α  |  Ναειδο?  Α  |  Βεσκασπασ μυς]  Ματθανιαν]  Α  | 
ΒαΧνονος  Α  32  Αννας  Α  |  Ελιωνα*  Α  |  Μελχιαϊ  Α  |  Χοσομαιος  Α 
33  ΜαΚτανναιος]  ΑΧτανναιος  Α  |  Σαβανναιους]  Βανναιους  Α  |  ΊΜανασσης  Α  | 
Σεμει  Α  34  Βαανι  Α  |  Μομδεις  Α  |  Μαηρος]  ϊσμαηρος  Α  |  Μα^δαι  Α  | 
Πεδιαϊ]  Παιδειαϊ  Α  |  Καραβασιων  Α  \  Ένασιβος  Α  \  Μαμνιταναύμος  Α  \ 
Εδιαλευ]  Ελιαλει|  Α  |  Σεσσεις  Α  |  Εφιλ  Α  \  ΑζαηΧ  Α  \  Ζαμβρις  Α  | 
Φοσηπος]   Ιωσηφος  Α  35  εκ]  ρΓ  και  Α  |  Οομα  Ζειπαϊ]  νιων  Ί$ο\\ομα' 
Μαζιτιας  Α  |  Ηδο$]  Ηδαυ  Α  |  Ουτ^λ]  ΙουηΧ  Α  36  σννωκησαν  γυναιξιν 
άΧΧογενεσιν]  σννωκισαν  γυναίκας  αλλογενείς  Α  37  του  έβδομου  μηνός] 
του  μηνός  του  έβδομου  Α  38  ιερού]  ρΓ  του  Α  39  ιερει]  αρχιερει 
Α  |  Μωσεω?]  Μωίυστ;  Α  |  θεου]  ρΓ  κϊι  Α  40  εδοκιμασεν  Β  (εκομισεν  Α)  \ 
ιερευσιν  Βι,'ίοΐΑ  |  τοί'  νομον]  του  νομού  Α  41  ανεγιγνωσκεν  Α  \  προ]  ο  5υρ 
Γ3.5  Α3?  (τρω  Α*νιά)  |  ευρυχωρω  Α  \  απο]  εξ  Α  |  μεσημβρινού]  μέσου  ημέρας 
Α  |  και  2°]  ρΓ  τε  Α  |  παντσ.)  παν  το  πλήθος  Α ι6ο 
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42  42  και  εστη'Έσρας  ό  ιερενς  και  αναγνώστης  τον  νόμου  επ\  τον  ξνλί-  Β 
43  νον  βήματος  τον  κατασκενασθεντος·  43  και  εστησεν  αντω  Ματταθίας, 

Σαμμον,  Άνανίας,    Αζαρίας,  Ονρείας,  Έζεκίας,  Βαάλσαμος  έκ  δεξιών, 
44  44  και  εξ  ενωννμων  Φαλαθαίο?,  Μεισαήλ,  Μελχείας,  Αωθάσονβος,  Να- 
45  βαρείας,  Ζαχαρίας.    45  και  άναλαβών  "Έσρας  το  βιβλίον  τον  πλήθονς 
46  ενώπιον,   προεκάθητο   "γαρ  επώόξως  ενώπιον  πάντων,  46 και  εν  τώ 

λνσαι  τον  νόμον  πάντες  ορθοί  έστησαν  και  ενλόγησεν  Άζαρίας  τώ 
47  ν^τίστω  θεώ  σαβαώθ  ΐΐαντοκράτορι,  47  και  έφώνησεν  πάν  το  πλήθος 

Αμην,  άμήν    και  αραντες  άνω   τάς   χείρας   προσπεσόντες   έπι  την 

48  γήν  προσεκννησαν  τώ  θεώ.     48Ίησονς   και  ̂ Αννιονθ   και  Σαραβίας, 
Ίάδεινος,  ̂ Ιαρσονβοος,  Άβταχος,  Ανταίας,  Μαιάννας  και  Καλβιταί,  Άζα- 

(49)  ρίας,  Κατεθζαβδος,  "Αννας,  Φαλι'ας·,  οι  Αενεϊται,  (49) έδίδασκον  τον 
νόμον  Κυρίον,  και  προς  το  πλήθος  άνεγίνωσκον  τον  νόμον  τον 

(50)  49  κυρίον,   εμφνσιονντες  άμα  την   άνάγνωσιν.  49  Και  εϊπεν 

Άτταρατή  'Έσρα  τώ  άρχιερεϊ  κα!  αναγνώστη  και  τοις  Αενείταις 
(51)  5°  τοις  δώάσκονσι  το  πλήθος  επϊ  πάντας  5υΉ  ημέρα  αντη  εστίν  άγια 
(52)  51  τω  κυρίω·  και  πάντες  εκλαιον  εν  τώ  άκονσαι  τον  νόμον  51  βαδί- 

σαντες  ονν  φάγετε  λιπάσματα  και  αποστείλατε  άποστολάς  τοις 

(53)  52  μη  εχονσιν.     52 αγία  γαρ  η  ήμερα  τώ  κνρίω,  και  μη  λνπεϊσθε·  ό 
(54)  53  Ύαρ  κύριος  δοξάσει  νμάς.     53  και  οι  Αενεϊται  έκέλενον  τώ  δήμω 
(55)  54  πάντα  λέγοντες  Ή  ήμερα  αύτη  άγια,  μή  λνπεΊσθε.     54  και  ωχοντο 

πάντες  φαγεϊν   και  πιεϊν   και  ενφραίνεσθαι,  και  δονναι  άποστολάς 

55  τοις  μή  εχονσιν,  και  ενφρανθήναι  μεγάλως·  55οτι  και  ένεφνσιώθησαν 
εν  τοίς  ρήμασιν  οις  εδιδάχθησαν.     και  έπισννήχθησαν. 

43  έστησαν  Α  |  αντω]  ρΓ  παρ  Α  |  Σαμμους  Α  |  Αν  ανίας]  ρΓ  και  Α  |  Ουρίας  Α 
ΒνΆ  44  Φαλδαιο5  Α  |  Μισαηλ  Ε 11 Α  |  Μελχια*  Β'^Α  |  ̂αβαρίας  IV  Λ 
45  βίβλων]  +  τον  νομον  Α  |  του  7τλ.  ερωτηθώ]  ενώπιον  τον  7τλ.  Α  46  όρθροι 
Α  |  ηνλογησεν  Α  |  Α^αριαϊ]  Είρα$  Α  |  υι^ιστω]  ρΓ  κω  0ω  τω  Α  47  επε- 
φωνησεν  Α  \'οπι  αμην  2°  Α  |  θ(ω]  κω  Α  48  Τησοι/ϊ]  5  ϊηιρΓοΙ)  νκΐ  ΒΛ  |  Αννιονθ] 
Αννους  Α  |  Σαραριας  Α*νί(1  (Σαραβιας  Α1)  |  Ιαδ«Ό5  Α  |  Ιαρσοι>/3οοί]  Ιακονβος 
Α  |  Α/3ταιο?]  Σαββαταιας  Α  |  Αζαρειας  Α  |  Κατε0£α/3δθ5]  και  Ιωΐ*α/3δο?  Α  | 
Αΐ'ΐ'αϊ]  Ανανιας  Α  |  Φαλιαϊ]  Φια#αί  Α  |  οπί  και  προς  το  πλ.  ανεγ.  τον  ν.  του 
κυρίου  Α  49  Ατταρατη]  Ατθαρατης  Α  |  οιδασκουσιν  Α  50  του  νομού  Λ 
51  λιπάσματα]  +  και  πιετεί  γλυκασματα  Α  52  οιη  και  Α  |  λνπεισθαι  Α 
(ΐΐονη  53)  I  κύριος]  ρΓ  0ϊ  Α  53  τω  δτ?αω  πα^τα]  τα  πάντα  τω  δτ;«ω  Α 
54  7τΐ£ίί  $ιφ  Γαδ  Β·  |ιη?>       55  οηι  και  ιϋ  Α 

8ιιΙ)50ΐ·  Εσδρας  α  Β  Έζρας  α  Α 

5  Ε  Ρ  Τ.  II. ι6ι 
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Ρ        ΚΑΙ  έν  τώ  πρώτω  ετει  Κύρου  τοΰ  βασιλέως  Τίερσών,  τοΰ  τελε-  ι  I 
σθηναι  από  στόματος  Ιερεμίου,  έξήγειρεν  το  πνεύμα  Κυρου  βασιλέως 
Τίερσών,  και   παρήγγειλεν   φωνήν  εν   πάση  βασιλεία  αυτοΰ   και  γε 

εν   γραπτώ  λέγων  2 Ούτως  είπεν   Κΰρος  βασιλεύς  Περσών   Πάσαί  2 
τάς  βασιλείας  εδωκέν  μοι  6  θεός  του  ουρανού,  και  αυτός  έπεσκέψατό 

με  έπ*  έμέ  οίκοδομησαι  αύτώ  οίκον   εν  Ιερουσαλήμ  τη  εν  Ιούδα. 
3τίς  εν  ύμίν  από  παντός  του  λαου  αυτοΰ ;   και  εσται  6  θεος  αυτοΰ  3 
μετ   αυτοΰ,  και  αναβησεται  εις    Ιερουσαλήμ.    4  και  πάς  6  καταλει-  4 
πόμενος  άπο  πάντων  των  τόπων  ου  αυτός  παροικεί  εκεί,  και  λημ- 
•^τονται  αυτόν  άνδρες  τοΰ  τόπου  αυτοΰ  εν  άργυρίω  και  χρυσίω  καϊ 
αποσκευή    κα\    κτηνεσιν    μετά    τοΰ    εκουσίου    εις    οίκον    τοΰ  θεοΰ 

τοΰ   εν   Ιερουσαλήμ.     5  και  άνεστησαν   άρχοντες   των   πατριών  τώ  5 
Ιούδα   και  Βενιαμείν  και  οι  ιερείς  και  οι  Αευείται,  πάντων  ών  έ£ή- 
γειρεν  6  θεός  τό  πνεΰμα  αυτών  τοΰ  άναβηναι  οίκοδομησαι  τον  οίκον 

τον  εν  Ιερουσαλήμ.     6  και  πάντες  οί  κυκλόθεν  ενίσχυσαν  εν  χερσίν  6 
αυτών  εν  σκεύεσιν  αργυρίου,  εν  χρυσώ,  εν  άποσκευτ}  και  εν  κτηνεσιν 
και  εν  ξενίοις,  παρέξ  τών  εκουσίων.     7 και  ό  βασιλεύς  Κΰρος  έξη-  η 

νεγκεν    τά    σκεύη    ο'ίκου,   ά    ελαβεν    Ναβουχοδονοσόρ    από  Ιερου- 
σαλήμ  και  εδωκεν  αυτά  εν  οίκω  θεοΰ  αυτοΰ·   8 και  έζηνεγκεν  αυτά  8 

Κΰρος  βασιλεύς   ΐίερσών   έπ\  χείρα  Μιθραδάτου  Ύασβαρηνοΰ,  και 

Α       ΙηδΟΓ  ιερεύς  Α  II  τελεσθψαι]  +  λογον  Β*13  (δΐιρεΓδΟί·)  4-  λογδ|  κν  Α  ) 
εξηγειρεν]  +  κ$  Α  2  βασιλείας]  +  της  γης  Α  |  ο  θεοί]  ρΐ'  Κ5  Α  |  οηι  με  Α  | 
οίκοδομησαι]  τρχ  του  Α  \  τη]  την  Β  |  Ιονδα]  τη  Ιουδαία  Α  3  Ιερουσαλήμ] 
+  η  εν  τη  Ιουδαία"  και  οικο\δομησατω  τον  οίκον  θϋ  Ισλ'  αυτός  ο  θς  ο  εν 
Ιλημ·   Α  4  των  βϊδ  5ον  Α  \  χρυσιω]  ρι  εν  Α  \  αποσκευή]  ρ  γ  εν  Β3ΐ) 
(δΐιρεΓδΟί*)  Α  5  τω  Ιούδα]  των  I.  Α  |  οιη  και  οι  ιερείς  Α  \  Λενιται  Α  \ 
πάντων]  πάντες  Α  \  οικον]  +  κΰ  Α  6  ενίσχυσαν  (ΓοΓίε  ενεισχ.  Β*)]  ίσχυ- 

σαν Α  |  αυτών]  εαυτών  Α  \  αργυροιου  Β*  (αργυρίου  ΒάΧ))  |  εν  40]  ρΐ"  «αι  Α  \ 
εκουσίων]  εν  εκούσιοι*  Α  7  οίκου]  +  ία;  Α  8  Μιθραδάτου]  Ήιθρι- 
δατου  Β3ΐ)Α  |  Ύασβαρηνοΰ]  Υαρ\βαρηνου  Α 

\6ί 
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9  ήρίθμησεν   αυτά  τω   Σαβανασάρ   αρχοντι  του  Ιούδα.    9  και  ούτος  ό  Β 
αριθμός  αυτών  Κυρίω  χρυσοί  τριάκοντα  και  άργυροι  χίλιοι,  παρη- 

ιο  γμενα  εννέα  κα\  ε'ίκοσι,  10  κεφφουρής  χρυσοί  τριάκοντα  κα\  αργυροί 
ιι  εξ,  και   σκεύη  έτερα  χίλια.     11  πάντα  τά  σκεύη  τω  χρυσώ  καϊ  τω 

άργυρώ  πεντακισχίλια   και  τετρακόσια,  τά  πάντα  άναβαίνοντα  άπο 
της  αποικίας  εκ  Βαβυλώνος  εις  Ιερουσαλήμ, 

ι        1Κα\  ούτοι  υιοϊ  της  χώρας  οι  άναβαίνοντες  εκ  της  αιχμαλωσίας 
της  αποικίας  ης  άποίκισεν  Ναβουχοδονοσορ  βασιλεύς  Βαβυλώνος  εις 
Βαβυλώνα,   και    επεστρεψεν    εις   Ιερουσαλήμ    και  Ίουδα  άνήρ  είς 

2  πάλιν  αύτού'  2οί  ήλθον  μετά  Ζοροβαβελ,    Ιησούς,  Νεεμιος,  Άραίας, 
'Ρεελειά,  Μαραθχαϊος,  Βασφάμ,  Μαλσάρ,  Βατουσί,  Βαλλαά.  ανδρών 

3  αριθμός  Ισραήλ·    3  ν  ίο  ι  Φάρες,  δισχιλιοι   εκατόν   εβδομήκοντα  δύο· 
4  4 καϊ  υίοι  Άσάφ,  τετρακόσιοι  εβδομήκοντα  δύο·   5υίο\  Ήρά,  επτα- 
6  κόσιοι    εβδομήκοντα    πέντε·   6υίοΊ    Φαλαβμωάβ,   τοϊς    υίοις  'ϊησούε 
7  Ίωβάβ,  δισχιλιοι  οκτακόσιοι  δεκα  δύο·  7υίο\  Μαλάμ.,  χίλιοι  διακόσιοι 
8  πεντήκοντα  τέσσαρες·  8υίο\  Ζαθουά,  εννακόσιοι  τεσσεράκοντα  πέντε· 
Ι^9υίοι  Ζακχού,  επτακόσιοι  εξήκοντα·  Ι0υίο\  Βανού,  εξακόσιοι  τεσσε- 

ράκοντα  δύο·  "υίοι  Βαβε'ι,  εξακόσιοι  είκοσι  τρεις·  12υίοι  Άσγάδ, 
13  τρισχιλιοι  διακόσιοι  είκοσι  δύο·  Ι3υίο\  Άδωνικάν,  εξακόσιοι  εξήκοντα 
Μ  τ4ν10\  Βαογεί,  δισχιλιοι  πεντήκοντα  εξ·  Ι5υίο\  Άδίν,  τετρακόσιοι 
ι6  πεντήκοντα  τέσσαρες·  ι6υίοϊ  Άτήρ  τω  Έζεκία,  ενενήκοντα  δύο" 
^  1?υίο\  Βασού,  τριακόσιοι  ε'ίκοσι  τρεϊς·  ιΒυίοΙ  Ούρά,  εκατόν  δεκα  δύο· 
*9  ̂ υίοϊ   Ασεμ,  διακόσιοι  ε'ίκοσι  τρεις·  20υίοι  Ύαβερ,  ενενήκοντα  πέντε· 

8  Σαβανασαρ]  Σασαβασσαρω  Α  \  αρχοντι]  ρ  γ  τω  Α  9  οηι  Κνριω  Α  |  Α 
κω'  χρνσοι  Β  \  χρυσοί]  ρΓ  ψυκτηρες  Α  |  άργυροι]  ρ  γ  ψυκτηρες  Α  |  παρηγμενα] 
παρηλ\α\γμενα  Α  10  κεφφουρης]  χεφουρη  (ε  δΐιρ  Γίΐδ  Αα?)  Α  |  χρυσεοι  Α  | 
οηι  εξ  Α  |  ογπ  και  ι°  Α  |  σκευητερα  Β*  (ε  δΐιρβΓδΟΓ  Β8*  βί  ροδί  €  ταδ  αΐίς  Β?) 
11  τετρακόσια]  α  2°  δΐιρ  ταδ  Αα  |  αναβαινοντα]  τα  αναβ.  μετα  Σασαβασσαρ'\ 
Α  |  αποκιας  Β*  {αποικ.  Βα1})  II  1  υιοι]  ρΓ  οι  Α  |  εκ]  απο  Α  \  επέστρεψαν 
Α  |  ττολι  Β*  (πολιν  Β3ΐ>  [λι  δΐιρ  ταδ  αϊ  νίά  Β?])  2  ̂ εεμιας  Α  |  Αραιας] 
Σαραιας  Αα?  |  Ρεβλιαϊ  Α  |  Μαραθχαιος]  Μαρδοχαιος  Α  \  Βασφαμ]  Βα\λασαμ 
Α  |  Μαλσαρ]  Μασφαρ  Α  |  Βατουσι]  Βαγουα'  ϊρεουμ'"  Α  \  Βαλλεια]  Βαανα 
Α  |  αριθμός]  +  λαου  Α  3  Φάρες]  Φόρος  Ανίά  4  οηι  και  Α  \  Ασαφ] 
Σαφατια  Α  \  τετρακόσιοι]  τριακόσιοι  Α         5  Ηρα]  Αρες  Α  6  Φαλαβμω- 

άβ] Φααθμωαβ  Α  \  Ιωβαβ]  Ιωαβ  Α  7  Μαλαμ]  Αιλαμ  Α  8  Ζαθθουα  Α  | 
τεσσαρακοντα  Β15  (ΐίεηι  ίο,  24,  25,  34»  3&>  4*>  66)  ακ  δΐιρ  ταδ  Αα  9  Ζακχαν 
Ανίί1  10  Βανουι  Α  ΙΐΒα/ίαι  Α  12  Ασγαδ]  Αβγαδ  Α  \  τρεισ- 
χειλιοι  Β*  (τρισχιλ.  Βι')]  χίλιοι  Α  13  Κδωνικαμ  Α  14  Βαογει] 
Βαγουα  Ανκ1  15  Αδδιν  Α  \  τεσσερας  Β*  τεσσερες  Β3  τέσσαρες  Β'Ά  (τε 
δΐιρ  ταδ  Α3)  16  ενενήκοντα  Β8  (ϊηδ  β  2°:  δπρ  ταδ  η  εΙ  ντ)  Α]  εννακόσιοι 
Β*ν>ά  |  δυο]  οκτω  Α        17  Βασσου  Α        18  Ουρα]  Ιωρα  Α        19  Ασεμ] 
Ασουμ  Α      20  Ύαβερ]  Υαβερ  Α 
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Β  2Ιυίοί  Βαρθαλέεμ,  εκατόν  είκοσι  τρεις·  22υίοί  Νετωφά,  πεντήκοντα  ̂  
έ'ξ·  23υίοί  Άναθώθ,  εκατόν  είκοσι  όκτώ'  24υίοί  Άσμώθ,  τεσσεράκον-  ̂ 3 
τα  δυο·  25υίοί  Καριωθιαρόμ,  Καφειρά  και  Βηρώθ,  επτακόσιοι  τεσσε-  25 

ράκοντα  τρεις·  26  υίοι  Άράμ  και  Τάβαα,  εξακόσιοι  είκοσι  εις·  27  άνδρες  ̂  
Μαχμάς,  εκατόν  είκοσι  δύο·  28 άνδρες  Ταιθήλ  και  Άιά,  διακόσιοι  ε'ίκοσι  28 
τρεϊς·  29υίοι  Να/3ου,  πεντήκοντα  δυο·  3°υίοί  Μαγεβώς,  εκατόν  πεντη-  ̂  
κοντά  εξ·  3Ιυίοί  Ή,Χαμάρ,  δισχίΧιοι  διακόσιοι  πεντήκοντα  τέσσαρες·  31 
32 νιοι  Ήράμ,  τριακόσιοι  ε'ίκοσι·  33υίοί  χ\όδ,  Άρωθ  και  'Ω,νών,  έξακό-  33 
σιοι  είκοσι  πέντε·  34υίοί  Ιερειά,  τριακόσιοι  τεσσεράκοντα  πέντε·  35  υίοι  ̂  
Σαανά,  τρισχιΧιοι  εξακόσιοι  τριάκοντα.  36 και  οι  Ιερε7ς  υίοι  Ίεουδά  36 
τω  ο'ίκω  Ίησοϊ,  εννακόσιοι  έβδομηκοντα  τρεϊς·  37υίοί  Έμμήρ,  μ  37 
πεντήκοντα  δυο·  3δυίοί  Φασσονρ,  ,α  διακόσιοι  τεσσεράκοντα  επτά·  38 
40  και  οι  Λευειται·  υίοι  Ί^σοΰε  και  ΚαδμιηΧ  τοϊς  νιοϊς  Σοδουιά,  έβδομη-  4° 
κοντά  τέσσαρες·  41  οί  αδοντες  υίοι  Άσάφ,  εκατόν  τεσσεράκοντα  οκτώ·  4* 
42υίοί  των  πυλών  υιοί  Σαλου/ζ,  υίοι  Άτήρ,  υίοι  Τελ/ζώι>,  υίοι  Άκού/*,  42 
υίοι  Άτ^τά,  υίοι  Ά/3αου,  οί  πάντες  εκατόν  τριάκοντα  εννέα.  43οί  43 
Ναθεινίμ·  υίοι  Σουγιά,  υίοι  Άσουφε,  υιοί  Ύαβώθ,  44υίοι  Καδΐ7?,  υίοι  44 

Σωήλ,  υίοι  Φαδών,  43υίοί  Ααβανώ,  υίοι  'Αγαβά,  υίοι  Άκαβώθ,  40υίοί  || 
Άγάβ,  υίοι  Σαμαάν,  υίοι  Άναν,  47υίοί  Κεδε'δ,  υιοί  Γαελ,  υίοι  'Ρε^λ,  47 
48υίοί  'Ρασών,  υίοι  Νεχωδά,  υίοι  Ταζέμ,  49υίοί  Ούσα,  υίοι  Φισόι/,  υιοί  49 
Βασεί,  5°υίοι  Άσενά,  υίοι  Μανωεμείν,  υίοι  Ναφεισών,  51  υιοί  Βακκουκ,  ΐ|° 
υίοι  Άφεικά,  υίοι  ' Κρόνο,  52 υίοι  Βασαδώε,  υίοι  Μαουδά,  υίοι  Άρησά,  52 
53υίοί  Βαρκοΰί,  υίοι  θέμα,  54υίοί  Νασοΰί,  υίοι  Άτουφά,  53υίοί  Ά/3-  53- 

Α       21  Βαρ0αλεεμ]  Βε0λαεμ  Α  22  Νετω^α]  ΊΧεφωτα  Α         24  Α$>ω0  Α 
25  Καριαθιαρειμ  Α  |  Καφιρα  Α  26  Αραμ]  τ?;5  Ρα/χα  Α  |  ευ  5ΐιρ  Γ3.3  ΑΛ 
27  αζ/δρεϊ]  αΐ'δ  δαρ  Γ&δ  ΑΆ  \  Μαχμαϊ]  Χαμ\μ<χ$  Α  28  Ταιθηλ]  Βαιθηλ  Α  | 
διακόσιοι]  τετρακόσιοι  Α  29  Ναβω  Α  30  Μαγεβυ  Α  31  δισχιλιοι] 
χίλιοι  Α  33  Αοδ  Αρωθ]  Ανδδων  Αοδ  Αδιδ  Α  I  Ωνω  Α  |  εξακόσιοι]  επτακό- 

σιοι Α  34  Ιέρεια]  Ιερειχω  Α  35  Σαανα]  Σενναα  Α  36  Ιεουδα] 
Ιεδδουα  Α  |  Ιησού  Α  37  α]  χίλιοι  Α  38  Φασσονρα\  Β*  ΦασσουρΙ 
Β?  Φασουρ'Ί  χίλιοι  Α  |  επτα]+  (39)  υιοι  Ηρεμ'·  χίλιοι  επτά*  Α  40  Αευι- 
ται  Α  (ίίειη  7°)  I  ϊνσου  -Α  |  Σωδονια  Α  41  τεσσεράκοντα]  είκοσι  Α 
42  πιΛω^]  πυλωρών  Α  \  Σελλονμ  Α  |  Αττηρ  Α  |  Αητα  Α  |  Αβαου]  Σω- 
βαι  Α  43  Χαθεινιμ]  Ήαθιναιοι  Α  \  Σουθια]  Σοναα  Α  \  νιοι  2°]  νιου  Α  I 
Ασονφα  Α  \  Ύαββαωθ  Α  44  Καδ^ί]  Κηραος  Α  \  Σωηλ]  Ασαα  Αν[ά 
45  Ακαβωθ]  Ακονβ  Α  46  Σαμααν]  Σελαμι  Α  47  Κεδεδ]  Γεδδτ/λ  Α  | 
Γαελ]  Γααρ  Α  |  Ρε^λ]  Ραια  Α  48  Νεκωδά|  Α  49  Ουσα]  Α^α  Α  | 
Φισον]  Φαση  Α  |  Βασι  Α  50  Μανωεμείν]  Μοοννειμ  Α  |  Ναφεισων] 
Νεφουσειμ  Α  51  Βακβουκ  Α  |  Α^εικα]  Ακονφα  Α  52  Βασα- 
δωε]  Βασαλωθ  Α  53  Βαρκοϊ  Α  |  υιοι  2°]  |  υιοι  Β*  υιοι\  Βα  ν!(1  (*Λ  ρΓ  υιοι 
Σισαραα  Α  54  Νασουϊ]  Νβ0ιε  Α  |  Ατιφα  Α  55  Αβδησελ]  δουλώ| 
Σαλωμων'  Α 
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56  δησέΧ,  νίοί  Έατεί,  νίοί  Άσεφηραθ,  νίοί  Φαδονρά,  56 νιοι  ΊεηΧά,  νιοι  Β 
57  Ααρκών,  νιοι  Τεδηά,  57  νίοί  Σαφατειά,  νίο\  Άτειά,  νιοι  Φασράθ,  νίοι 
58  '  Ασεβωείν,  νίοί  Ή/ζ«'·  5δττάΓΤ6$·  οί  Να$€ΐι>ίι/  και  νίοι  ΑσεδησεΧμά  το/3'. 
59  59 και  οντοι  οι  άναβάντες  από  θερμέΧεθ,  θααρησά,  Χαρονς,  Ήδάν, 

'Έμηρ·   και   ονκ   ηδννάσθησαν  άναγγειΧαι  οίκον  πάτριας  αντων  και 
6ο  σπέρμα  αντων   εϊ  εν   'ΐσραήΧ   εισίν   60  νιοι  Ααχεά,  νίοι  Βονά,  νίοί 
6ι  Ύωβειά,  νίοι  Νβκωδά,  Εξακόσιοι   πεντήκοντα  δνο.    6ικαί   από  τώι/ 

νίων  των  ιερέων  νιοι  Ααβειά,  νιοι  Άκοίις,  νίοί  ΖαρβεΧθεί,  ος  εΧαβεν 
από  βνγατέρων  ΒερζεΧΧαεΙ  τον  ΤαΧααδείτον  'γνναΐκα  και  εκΧηθη  εν 

62  ονόματι  αντων   62  οντοι  (ζήτησαν  γραφην  αντων  οι  μεθωεσε'ιμ,  κ  αϊ 
63  ονχ  ενρέθησαν,  και  ηγχιστενθησαν  άπο  της  ιερατεία:.  63  και  είπεν 

Άθερσαά  αντοϊς  τον  μη  φαγεϊν  άπο  τον  άγιον  των  άγιων  εως  άναστη 

64  ιερεύς  τοις  φωτίζονσιν  και  τοϊς  τεΧείοις.  64  Πάσα  δε  η  εκκλησία 
65  ωσε\  τέσσαρες  μνριάδες  δισχίλιοι  τριακόσιοι  έξήκοντα,  65 χωρίς  δονλων 

αντων  παιδισκών,  οντοι  έπτακισχίλιοι  τριακόσιοι  τριάκοντα  τέσσαρες· 
66  και  οντοι  αδοντες  και  ωδαί  διακόσιοι.  66ΐπποι  αντων  επτακόσιοι 

6η  τριάκοντα   και  ημίονοι  αντων  διακόσιοι  τεσσεράκοντα  πέντε"  67  κ ά- 
μηΧοι   αντων   τετρακόσιοι    τριάκοντα    πέντε·    ονοι    αντων  έπτακό- 

68  σιοι  ε'ίκοσι.  68Καί  από  αρχόντων  πάτριων  εν  τω  έΧθεϊν 
αίιτονς  εις  οίκον  Κνρίον  τον  εν  ΊερονσαΧημ  ηκονσιάσαντο  εις  οίκον 

69  τον  θεον  τον  στησαι  αντόν  έπϊ  την  έτοιμασίαν  αντον·  69 ως  η  δνναμις 
αντων,  έδωκαν  εις  θησανρόν  τον  έργον  χρνσίον  καθαρόν  μναϊ  εξ 
μνριάδες  και  χιλιαι,  και  άργνρίον  μναι  πεντακισχιλιαι,  και  κοθωνοΧ 

ηο  των  ιερέων  εκατόν.  7°καί  εκάθισαν  οι  ιερείς  και  οί  Λβνείται  και 
άπο  τον  Χαον  και  οί  άδοντες  και  οί  πνΧωροϊ  και  οί  θανιεϊμ  εν  πόΧεσιν 
αντων,  και  πάς  ΙσραηΧ  εν  πόΧεσιν  αντων. 

55  Σατει]  Σωται  Α  |  Ασεφοραθ  Α  56  Ιεηλα]  Ιε\α  Α  |  Αερκων  Α  |  Α 
Τεδηα]  Υεδδηλ  Α  57  Σαφατια  Α  |  Αττεια]  Αττιλ  Α  \  Φασραθ]  Φακεραθ 
Α  |  οπί  υιοι  40  Α  |  Ασεβωειμ  Α  58  Χαθεινιν]  Ναθινειμ   Α  \  νιοι] 
ρΓ  οι  Α  |  Ασεδησελμα]  Αβδησελμα  Α  \  τοβ']  τριάκοντα  ενενηκοντα  δυο'\  Α 59  θερμελεθ]  θελμεχελ  Α  \  θααρησα]  θελαρησα  Α  \  Χάρους]  Χερονβ  Α  | 
Εμμηρ  Α  \  ηδυνηθησαν  Α  |  αναγγειλαι]  ρΓ  του  Α  60  Ααχεα]  Δαλαια 
Α  |  ογπ  υιοι  Βουα  Α  \  Ίωβεια]  Ύωβιου  Α  61  Ααβεια]  Οβαια  Α  \  Ακκους 
Α  |  Ζαρβελθει]  Ζερβελλαι  Α  \  Βερζελλαι  Α  |  Ταλααδιτου  Α  \  εν  ονόματι] 
επί  τω  ον.  Α  62  ιερατιας  Α  63  Αθερσαθα  Α  64  εκκλησία]  + 
ομου  Λ  |  τέσσερα*  Β*  τεσσερες  Βα  (τέσσαρες  Β5Α)  65  παιδισκών]  και 
παιδ.  αυτών  Α  \  τέσσαρες]  επτα  Α  \  ωδαι]  αδουσαι  Λ  66  τριάκοντα]  +  εξ  Α  | 

οηι  και  Α  |  οπί  διακόσιοι  Β:ι1)  67  επτακόσιοι]  ρΓ  ζ~  Β1***1  (δαρβΓδΟΓ)  ρΓ  εξα- 
κισχιλιοι  Β?Ι"«»'  Α  68  ηεκουσιασαντο  Α  |  του  θεου]  οιη  του  "Α  69  καθαρον 
μναι]  δραχμας  Α  \  μυριάδας  κ.  χιλιας  Α  \  αρ-γυριον  Α  \  κοθωνοι]  χιτώνας  Α  \ 
ιερέων]  ερεων  Β         70  απο]  ρΓ  οι  Α  |  υηι  και  4υ  Λ  |  θανιειμ]  Χαθινειμ  Λ 
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III  I ΕΣΔΡΑΣ  Β 

Β        'Καί  εφθασεν  6  μην  ό  έβδομος  και  οί  ΊσραήΧ  εν  πόΧεσιν  αυτών,  ι  I 
και  σννηχθη   6  Χαος  ως  άνηρ  εις  «ϊ  ΊερονσαΧήμ.    2  και  ανέστη  ό  2 
Ίησονς  ό  τον   Ίωσβδβκ    και   οί   άδεΧφοί  αντον  και  ώκοδόμησαν  το 

θνσιαστηριον   θεον  Ισραήλ,  τον   άνενέγκαι  67τ'  αντο  όΧοκαντώσεις 
κατά  τά   γεγραμμένα  εν    νόμω  Μωνση   άνθρώπον  τον   θεον.     3  και  τ, 
ητοίμασαν   το   θνσιαστηριον   επί  την   έτοιμασίαν   αντον,  και  άνέβη 

έπ*  αντο  όΧοκαντωσις  τω   κνρίω  το   πρω\   και  βι?  έσπέραν.    4 και  4 
(ποίησαν  την  έορτην  των  σκηνών  κατα.  το  γεγραμμένον,  και  όΧοκαν- 
τώσεις   ημέραν   εν  ημέρα   εν  αριθμώ  ως  ή  κρίσις,  Χόγον  ημέρας  ίν 
ημέρα·    5  και  μετά  τούτο    όΧοκαντώσεις    ένδεΧεχισμον,   και  εις    τάς  5 

νονμην'ιας  και  6ΐ?  πάσας  έορτάς  τάς  ήγιασμένας,  και  παντι  εκονσια- 
ζομένω  έκονσιον  τω  κνρίω.    6  εν  ημέρα  μια  τον  μηνός  τον  εβδόμον  6 
ήρζαντο  άναφέρειν    όΧοκαντώσεις   τώ  κνρίω·   και    ό   οίκος  Κυρίου 
ούκ  εθεμεΧιώθη.     7  και  έδωκαν   άργνριον  τοις  Χατόμοις  και  τοϊς  τέ-  η 
κτοσιν,  και  βρώματα  και  ποτά  και  εΧαιον  τοϊς  Σηδαμείν  και  τοις 

"Σωρείν  ένέγκαι  ξνΧα  κέδρινα  άπο  τον  Αιβάνον  προς  θαΧασσαν  Ιόππης, 
κατ    έπιχώρησιν   Κνρον  βασιΧέως  ΐίερσών  έπ    αντονς.  8Και  8 
έν   τω  ετει  τω   δεντέρω  τον  έΧθείν   αντονς  εις  οίκον  τον  θεού  εις 
ΊερονσαΧήμ,  έν  μηνί  τω  δεντέρω,  ήρξατο  ΖοροβαβέΧ  ό  τον  ΣαΧαθιηΧ 
και  Ίησονς  ό  τον  Ιωσεδέκ  και  οί  κατάΧοιποι  τών  άδεΧφών  οί  ιερείς 
και   οί   Αενειται  και  πάντες  οί  ερχόμενοι   απο  της  αίχμαΧωσίας  εις 
ΊερονσαΧήμ,  και  έστησαν  τονς  Αενείτας  άπο  εικοσαετούς  και  επάνω 
έπ\  τά  ερ"γα  Κυρίου.     9 και  εστη   Ίησοΐις   και  οί  νιοι  αίιτού  και  οί  $ 
άδεΧφοί  αντον,  ΚαδμιηΧ  και  οί  νιοι  αντον  νιοι  Ιούδα,  επί  τονς  ποιονν- 
τας  τά  εργα  εν  οίκω  τον  θεον·  νιοι  Ήι>αάδ,  υίοι  αυτών  και  άδεΧφοί 
αντών   οί  Αενειται.     10 και   εθεμεΧΊωσαν   τον   οίκοδομησαι  τον  οίκον  ίο 
Κνρίον    και  έστησαν   οί   ιερείς   έστοΧισμένοι   έν   σάΧπιγξιν   και  οί 
Αενειται  υίοι  Άσάφ  τον  αίνείν  τον  κνριον  επί  χείρας  Αανείδ  βασιΧέως 

ΊσραήΧ.     11  και  άπεκρίθησαν  εν  αίνω  και  άνθομοΧογήσει  τω  κνρίω  ιι 
"Οτι  άγαθόν, 

ότι  εις  τον  αιώνα  το  ε'Χεος  αντον  επί  ΙσραηΧ. 
Α       III  1  οι]  ο  Α  2  ο  Ιησούς]  ογπ  ο  Α  |  αυτού]  +  ιερεις'  και\  ΖοροβαβέΧ  ο 

του  ΣαΧαθιηΧ  και  οι\  αδεΧφοι  αυτών  Α  |  Μωυσεως  Α  3  αυτον]  +  οτι  εν  κα- 
τα\πΧηξει  εττ  αυτούς  απο  των  Χαων\  των  Ύαιων'  Α  4  ήμερα  2°]  +  αυτού  Α 
5  οΧοκαυτωσεις]  οΧοκαυτωσις  υί  νίά  Β1?  |  εορτας]  +  κω  Α  7  Σηδαμειν]  Σιδω- 
νιοις  Α  |  Σωρειν]  Τυριού  Α  |  ενεγκαι]  ρΓ  και  Α  8  αδεΧφων]  +  αυτών  Α  | 
Λβυιτ.  Α  (Ι)Ϊ5:  ίίειη  9,  ίο,  12)  |  τα  ερ-γα]  ρΓ  τους  ποιονντας  Α  |  Κυρίου]  ρΐ'  θϋ 
οικω  Α  9  εστης  Ανί(1  (ίοΓίβ  ρΐΌ  εστη  ο)  \  ΚαδμιηΧ]  ρν  και  Α  |  νιοι  3°] 
ρΓ  οι  Α  |  Ηναδαδ  Α  10  Ασαφ]+ εν  κυμβαΧοις  ΒΆ^^  +  κυμβα\Χοι$  Α 
11  ανθωμοΧογησει  Β*  (ανθομ.  Β3?ι>) 
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ΕΣΔΡΑΣ  Β  IV  9 

και  πάς  ό  λαός   (σημαίνον   φωνήν   μεγάλην   αίνείν   τω  κυρίω   £πι  Β 

ΐ2  θ€μ€\ιώσ€ί  ο'ίκου   Κνρίον.     12 και   πολλοί  από  των  ιερέων    και  των 
Αευειτών  και  άρχοντες  των  πατριών  οί  πρεσβύτεροι  οι  ε'ίδοσαν  τον 
οίκον  τον    πρώτον   εν   θεμελιώσει  αυτού,  και  τούτον  τον   οίκον  εν 
όφθαλμοίς  αυτών,   εκλαιον   φωνή   μεγάλη,    και  όχλος   εν  σημασία 

13  μ*τ  ευφροσύνης  τοΰ  ΰψώσαι  ωδήν.     13 και  ουκ  ην  λαός  επιγινώσκων 
φωνην  σημασίας  της  ευφροσύνης  από  της  φωνής  του  κλαυθμού,  οτι  ό 
λαός  έκραύγασεν  φωνή  μεγάλη,  και  ηκούετο  εως  από  μακρόθεν. 

ι        τΚαί  ήκουσαν  οι  θλίβοντες  Ίουδά  και  Βενιαμίν  οτι  οι  υιοί  της 
2  αποικίας  οικοδόμου σιν  οίκον  τω  κυρίω  θεώ  Ίσραήλ'  2 και  ήγγισαν 
προς  Ζοροβαβέλ  και  προς  τούς  Άρχοντας  τών  πατριών,  και  είπαν 

αυτοίς  Οίκοδομήσομεν  μεθ'  ΰμών,  οτι  ως  ΰμείς  έκζητούμεν  τω  θεώ 
ημών,  και   αίιτώ   ημείς   θυσιάζομεν  από   ημερών   Άσαρεαθών  βασι- 

3  λέως  Άσσούρ  του  ενέγκαντος  ημάς  ώδε.  3  και  είπεν  προς  αυτούς 
Ζοροβαβέλ  και  Ιησούς  και  οί  κατάλοιποι  τών  αρχόντων  τών  πατριών 
τού  Ισραήλ  Ούχ  ήμίν  και  ύμίν  τού  οίκοδομήσαι  οίκον  τώ  θεώ  ημών, 
οτι  ημείς  επί  τό  αυτό  οίκοδομήσομεν  τω  κυρίω  θεώ  ημών,  ως  ενε- 

4  τειλατο  ήμίν   Κύρος  βασιλεύς   ΐίερσών.    4  και   ήν   ό   λαόί  της  γης 
5  έκλύων  χείρας  λαού  Ιούδα,  και  ενεπόδιζον  αυτούς  οίκοδομείν,  5  και 

μισθούμενοι  επ'  αυτούς  βουλόμενοι  διασκεδάσαι  βουλήν  αύτών,  πάσας 
τάς  ήμερας    Κυρου    βασιλέως   ΐίερσών   και   εως  βασιλείας  Ααρείου 

6  βασιλέως  ΐίερσών.  6 και  εν  βασιλεία  \\σθηρού  εν  αρχή  βασιλείας 
η  αυτού  εγραψεν  έπ\  οίκούντας  Ίουδά  και  Ιερουσαλήμ.     7  και  εν  ήμέ- 
ραις  Ασαρδαθά  εγραψεν  εν  ειρήνη  Μιθραδάτη  Ύαβεήλ  και  τοις 
λοιποίς  συνδούλοις·    προς  βασιλέα    ΐίερσών    εγραψεν    ό  φορολό- 

8  γος  γραφήν  Συριστί  και  έρμηνευμένην.  8'Ραούλ  βαδαταμεν  και 
Σαμασά  ό  γραμματεύς  έγραψαν  έπιστολήν  μίαν  κατά  Ιερουσαλήμ  τώ 

9  Άρσαρθά  βασιλεί.     9τάδε  εκρινεν  'Ραούμ  βάαλ  και  Σαμαέ  ό  γράμμα- 
11  εσημανεν  Α  |  φωνή  μεγάλη  Α  |  θεμελιώσει]  ρΓ  τη  Α  12  αυτών]  Α 

εαυτών  Α  13  λαο$  ι°]  ρΓ  ο  Α  |  φωνην]  ρΓ  την  Α  [  φωνής]  ευφρο- 
σύνης Α  |  κλανθμου]  +  \του  λαου'  Α  |  ο  λαο$]  οπα  ο  Α  |  και  2°]  +  η  φωνη  Α 

ηκονετο]  ροδί  κ  ταδ  ι  Ηΐ  Α?  (ΓοΓίε  ρ)        IV  1  οι  υιοι]  οιη  οι  Α        2  ειπον  Α 
ημων]  υμων  Α  |  Ασαρεαθών]  Ασαραδδων  Α  |  Ασουρ  Α        3  ημείς]  +  αυτοί  Α 
βασιλεύς]  ρΓ  ο  Α         4  λαου]  ρτ  του  Α  \  αντοις  Α  |  οικοδομειν]  ρτ  του  Α 
6  βουλευομενοι  Α  |  διασκεδάσαι]  ρΓ  του  Α  |  Ααριου  Α  |  ογπ  ΐίερσών  2°  Α 
6  οϊϊϊ  και  1°  Α  |  Ασθηρου]  Ασσουηρου  ΙΙερσων  Α  \  εν  2°]  ρΓ  και  Α  |  εγραψεν] 
+  επιστολην  Βα  (χιαρ  ταδ  6ΐ  ΐη  πις)  Α      7  Ασαρδα#α]  Αρθασασθα  Α  |  έγραψαν 
Α  |  ΤΛιθραδατης  Α  |  και  2°]  ρΓ  συν  Α  |  συνδονλοις]  +  αυτού  Α  |  βασιλέα]  ρτ 
Αρθασασθα  Α  |  Συριστει  Α  |  ηρμηνευμενην  Α        8  1'αοΐ'λ  βαδαταμεν]  Ρ€οι»μ'·| 
βααλταμ'"  Α  |  Σαμασα]  Σαμσαι  Α  |  εγραψεν  Α  \  Αρτασασθα  Α         9  Ρεονμ- 
βααλταμ'-  Α  |  Σαμσαι  Α 
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IV  ΙΟ ΕΣΔΡΑΣ  Β 

Ε  τεύς   και  οι   κατάλοιποι   σύνδουλοι  ημών,    Αειναίοι,  Φαρεσθαχαίοι, 
ΎαραφαΧλαϊοι,  Άφρασαϊοι,  Άρχούοι,   Βαβυλώνιοι,   Σουσυναχαίοι  οι 

είσ\ν  Ιϊλαμαϊοι,  10 και  οι  κατάλοιποι  εθνών  ων  άπωκισεν  Άσενναφάρ  ίο 
ό  μέγας  και  ό  τίμιος  και  κατωκισεν  αυτούς  &ρ  πόλεσιν  της  Σωμωρών 

και  το  κατάλοιπον  πέραν  του  ποταμού.     1ταύτη  ή  διαταγή  της  επι-  ιι 
ο-τολής  ης  απέστειλαν  προς  αυτόν  ΐΐρος  Άρσαρθά  βασιλέα  παιδές 
σου  άνδρες  πέραν  του  ποταμού.     Ι2γνωστόν  έστω  τω  βασιλεΐ  οτι  οι  ΐ2 
Ιουδαίοι  άναβάντες  από  Κύρου  έφ'  ημάς  ηλθοσαν  είς  Ιερουσαλήμ· 
την  άποστάτιν  και  πονηράν  οικοδομούσιν ,  και  τα  τείχη  αυτής  κατηρ- 
τισμένοι  εισίν,  και  θεμέλιους  αυτής  ανύψωσαν .    13 νυν  ούν  γνωστόν  13 
εστω  τω  βασιλεΐ  οτι  εάν  η  πόλις  εκείνη  οϊκοδομηθη  και  τα  τείχη 
αυτής   καταρτισθώσιν,  φόροι  ουκ   έσονται  σοι  ούδέ  δώσουσιν  και 

τούτο  βασιλείς  κακοποιεί.    14  και  άσχημοσύνην  βασιλέως  ουκ  εξεστιν  14 
ημιν  ίδεΐν  δια  τούτο  έπέμψαμεν  και  έγνωρίσαμεν  τω  βασιλεΐ,  15ϊνα  15 
έπισκέψηται  εν  βιβλία»  υπομνηματισμού  τών  πατέρων  σου,  και  εύ- 
ρησεις  και  γνώση  οτι  η  πόλις  εκείνη  πόλις  άποστάτις,  και  κακο- 

ποιούσα βασιλείς  και  χώρας,  και  φυγαδεια  δούλων  εν  μέσω  αύτης 

από  ημερών  αιώνος·  δια  ταύτα  η  πόλις  αύτη  ηρημώθη.     ι6γνωρίζομεν  ι6 
ημείς  τω  βασιλεΐ  οτι  εάν  η  πόλις  εκείνη  οϊκοδομηθη  και  τά  τείχη 

αύτης  καταρτισθη,  ούκ  εστίν  σοι  ειρήνη.     17 και  άπέστειλεν  ό  βασι-  \η 
λεύς  προς  Ύαούμ  βαλγάμ   και   Σαμεα\ς  γραμματέα  και  τους  κατα- 

λοίπους συνδούλους  αυτών   τούς  οίκούντας  εν   "Σαμάρεια   και  τον$· 
καταλοίπους   πέραν   τού    ποταμού    ειρηνην    και   φάσιν   ι8<0   φορο-  ι8 
λόγο?   ον  άπεστείλατε   προς   ημάς  εκλήθη  έμπροσθεν  εμού.     19  και  19 
παρ*  εμού  ετέθη  γνώμη  και  έπεσκεψάμεθα,  και  εύραμεν  οτι  η  πόλις 
εκείνη  άφ'  ημερών  αϊώνος  έπ\  βασιλείς  επαίρεται,  και  αποστάσεις 
και  φυγαδεια  γίνονται  έν  αύτη·  20 και  βασιλείς  ισχυροί  γίνονται  έπ\  2ο 
Ιερουσαλήμ,    και   επικρατούντες   όλης   της   εσπέρας  τού  ποταμού, 

και   φόροι  πλτ)ρεις  και  μέρος   δίδοται   αύτοίς.     2Ινύν  θέτε  γνώμην  2ΐ 
καταργήσαι  τούς  άνδρας  εκείνους,  και  ή  πόλις  εκείνη  ούκ  οϊκοδο- 

Α  9  Δείλαιοι... Αρχονοι]  Αιναιοι'  Αφαρ\σαθαχαιοι'  Ταρφαλλαιοι'  Αφαρσαιοι] 
Αχυαιοι'  Α  |  Αρχουσι  Β  |  Σονσαναχαιοι  Α  |  οιη  οι  εισιν  Α  \  Ηλαμ,αιοι]  Δαυαιοι 
Α  10  Ασενναφάρ]  ΊΧαφαρ  Α  |  Σομορων  Α  11  Αρσαρθα]  Αρ\θα  Α  \ 
παίδες]  ρΓ  οι  Α  12  Κνρον]  σου  Α  |  εφ]  προς  Α  \  Ιερουσαλήμ]  +  πολιν 

+  την  πολιν  Α  \  πονηραν]  +  ην  Α  13  ανοικοδομηθη  Α  \  καταρτισθώ- 
σιν] καταρτισωσειν  Α  14  ημιν]  ϊη  η  Υ3.5  αΐϊη  Β?  15  και  κακοποιούσα] 

\  καικοποωνσα  Α*  (ρΓ  και|  Α3?)  |  δούλων]  +  γιγνον\ται  Α  |  ήμερων]  χρονών  Α 
16  γνωριζομεν]  +  ονν  Β313  (δυρεΓδο:)  Α  |  ημείς  δυρ  1*3.5  Β3ΐ>  17  ~Ρεονμ'' 
βααλταμ'"  Α  \  Σαμσαι  Α  19  φυγαδιαι  Α  \  γιγνονται  (νον  δυρ  ι**α$  Α1)  Α 20  γιγνονται  Α       21  νυν]  ρν  και  Α 
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22  μηθήσεται  ετι  από  της  γνώμης.     22  π  (φυλαγμένοι  ήτε  ανεσιν  ποιήσαι  Β 
περιτουτου,  μη  ποτε  πληθυνθή  αφανισμός  εις  κακοποίησιν  βασιλεύσιν . 

23  23τότε  ό  φορολόγος  τού  Αρσαρθά  βασιλέως  άνέγνω  ενώπιον  'Ραούμ 
και  Σαμεσά  γραμματέως  συνδούλων  αυτών  και  έπορεύθησαν  ίν. 

σπουδή   είς  ̂ Ιερουσαλήμ   και  έν  Ίοΰδα,  και  κατήργησαν  αυτούς  έν 
24  ϊπποις  κα\  δυνάμει.  2Ατότε  ήργησεν  το  έργον  ο'ίκου  του  θεού  του 

έν  Ιερουσαλήμ,  και  ην  αργών  εως  έτους  δευτέρου  Ααρείου  του  βασι- 
λέως ΐίερσών, 

ι  1Καί  έπροφήτευσεν  Άγγαίος  ό  προφήτης  καϊ  Ζαχαρίας  ό  του 
Άδω  προφητείαν  έπϊ  τούς  Ιουδαίους  τούς  εν  Ιούδα  και  Ιερουσαλήμ 

2  έν  ονόματι  θεού  Ισραήλ  έπ'  αυτούς.  2τότε  άνέστησαν  Ζοροβαβέλ 
6  του  Σαλαθιήλ  και  Ιησούς  ό  υιός  Τωσεδέκ  καϊ  ήρξαντο  οικοδομήσαι 
τον  οίκον  τού  θεού  τόν  εν  Ιερουσαλήμ,  και  μετ  αυτών  οι  προφήται 

3  τού  θεού  βοηθούντες  αύτοϊς.  3 έν  αύτώ  τώ  καιρώ  ήλθεν  έπ'  αυτούς 
θαναναι  έπαρχος  πέραν  τού  ποταμού  καϊ  Σαθαρβουζανά  και  οι  σύν- 
δουλοι  αυτών,  και  τοϊα  είπαν  αύτοίς  Τις  εθηκεν  ύμίν  γνώμην  τού 

οικοδομήσαι   τον   οίκον    και   τήν   χορηγίαν    ταύτην    καταρτ'ισασθαι ; 
4  4τοτε  ταύτα   ειποσαν   αύτοίς  Τίνα  εστίν  τά  ονόματα  τών  ανδρών 

5  τών  οίκοδομούντων  τήν  πάλιν  ταύτην;  5  και  ο'ι  οφθαλμοί  τού  θεού 
έπ\  τήν  αίχμάλωσιν  Ιούδα,  και  ου  κατήργησαν  αυτούς  εως  γνώμη 

τώ  Ααρείω  άπενέχθη·  και  τότε  απεστάλη  τώ   φορολογώ   υπέρ  τού 
6  αυτού.  6  διασάφησις  επιστολής  ής  άπέστειλεν  θανθανάς  έπαρχος 
τού  πέραν  και  Σαθαρβουζανά  και  υί  σύνδουλοι  αύτών  Άφαρσακκαίοι 

7  έν  τώ  πέραν  τού  ποταμού  Ααρείω  τώ  βασιλεί·  7 ρήσιν  απέστειλαν 
προς  αυτόν,  και  τάδε  γέγραπται  έν   αύτώ     Ααρείω  τώ  βασιλεί  εί- 

8  ρήνη  πάσα.  ̂ γνωστόν  εστω  τω  βασιλεί  οτι  έπορεύθημεν  εις  τήν 
*1ουδαίαν  χώραν  εις  οίκον  τού  θεού  τού  μεγάλου,  και  αυτός  οικοδο- 

μείται λίθοις  έκλεκτοίς,  και  ξύλα  έντίθεται  έν  τοις  τοίχοις,  και  το 
έργον  εκείνο  έπιδέξιον  γίνεται  και  εύοδούται  έν  ταίς  χερσιν  αυτών. 

9  9τότε  ήρωτήσαμεν  τούς  πρεσβυτέρους  εκείνους,  και  ούτως  εΐπαμεν 

21  απο]  ρ  γ  07τω$  Α      >  22  οιη  ητε  Α  |  του  Β*  {τούτου  Βαΐ1  [δαρβΓδΟΓ  του  2°]  Α 
Α)        23  ΑρθασασΟα  Α  |  Ρβοι/μ.  Α  |  Σαμσαι  Α  |  αυτών]  εαυτού  Α  |  οιη  εν  ι° 
Α  24  οηη  οίκου  Α  |  του  εν]  το  εν  Α  |  αργών  ΒΑ  |  δευτέρου  έτους  Α  | 
Δαρείου]  ρΓ  της  βασιλείας  Α  VI  Αδδω  Α  |  θεου]  ρΓ  κύ  Α  2  οικο- 

δομήσαι] οικοδομεί  Α  3  ΟαΟθαναι  Α  |  Σαθαρβου'ζαναι  Α  |  επτο^  Α  |  οίκον] +  τούτον  Λ  4  ειποσαν]  ειπον  Α  5  αιχμαλωσιαν  Α  |  Ααριω  Α  | 
απηνεχΟη  Α  |  του  αυτοΐ']  τούτου  Α  6  επιστολή  Α  |  θαΰθαναις  Α  |  πέραν 
ΐ°]  +  | του  ποταμού  Λ  |  Σαθαρβου'ςανης  Α  |  Α0α/;σα|χαιοι  Α  |  εν]  ρΓ  οι  Α 
7  αυτω]  αυτή  Λ  8  τοχου  Β*  (τοίχου  Β;ι1·))  |  γιγνεται  Α  |  ταυ  χερσιν] οϊϊι  ταυ  Λ  9  ειπομεν  Λ 
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Β  αύτοίς  Τι'ί  εθηκεν  ύμίν  γνώμην  τού  οίκοδομήσαι  την  χορηγίαν  ταν- 
την  και  καταρτίσασθαι ;  10  και  τά  ονόματα  αυτών  ηρωτήσαμεν  αυτούς  ίο 
γνωρ'ισαι  σοι,  ώστε  γράψαι  τα.  ονόματα  των  ανδρών  τών  αρχόντων 
αυτών.      "και  τούτο  το   ρήμα  άπεκρ'ιθησαν   ήμίν   λέγοντες  'Ή,μεΐς  ιι 
εσμεν  δούλοι  του  θεού  του  ουρανού  και  της  γης,  και  οίκοδομούμεν 
τον  οίκον  6ς  ην  οικοδομημένος  προ  τούτου  ετη  πολλά,  και  βασιλεύς 
τού  Ισραήλ  μέγας  ωκοδόμησεν  αυτόν  και  κατηρτίσατο  αυτόν  αύτοϊς. 

12άφ'  οτε  δε  παρώργισαν  οι   πατέρες  ημών  τον  θεόν  τού  ουρανού,  ΐ2 
εδωκεν  αυτούς  εις  χείρας  Ναβουχοδονοσόρ  βασιλέως  Βαβυλώνος,  και 
τον  οίκον  ελυσεν  τούτον,  και  τον  λαόν   άπωκισεν   είς  Βαβυλώνα. 

13 αλλ   εν  ετει  πρώτω  Κυρου  τού  βασιλέως  Κύρος  βασιλεύς  εθηκεν  13 
γνώμην  τον  οίκον  τού  θεού  τούτον  οίκοδομηθήναι.     14 και  τά  σκεύη  14 
τού  θεού  τά  αργυρά  και  τά  χρυσά,  ά  ~Ναβουχοδονοσόρ  εξήνεγκεν  από 
οΐκου  τού  εν  Ιερουσαλήμ  και  άπηνεγκεν  αυτά  είς  ναόν  τού  βασιλέως, 
και  εδωκεν  τω  Βαγασάρ  τω  θησαυροφύλακι  τώ  επ\  τού  θησαυρού, 

15 και  είπεν  αύτώ  ΐΐάντα  τά  σκεύη  λάβε·  πορεύου,  θες  αυτά  εν  ο'ίκω  15 
τώ  εν  Ιερουσαλήμ  είς  τον  εαυτών  τόπον.     ι6τότε  Σαρβαγάρ  εκείνος  ι6 
ήλθεν  και  εδωκεν  θεμέλιους  τού  ο'ίκου  τού  θεού  τού  είς  Ιερουσαλήμ· 
και  από  τότε  εως  τού  νύν  ώκοδομήθη,  και  ουκ  ετελεσθη.     17 και  νύν  τη 

εί  επ\  τον  βασιλέα  αγαθόν,  επισκεπήτω  εν  ο'ίκω  της  γάζης  τού  βασι- 
λέως Βαβυλώνος,  οπως  γνώς  οτι  από  βασιλέως  Κυρου  εγενετο  γνώμη 

οίκοδομήσαι  τον   οίκον   τού   θεού  εκείνον  τον  εν  Ιερουσαλήμ·  και 
γνούς  ό  βασιλεύς   περ\  τούτου   πεμψάτω   προς  ημάς.  ϊΤότβ  ι  VI 
Ααρεΐος  ό  βασιλεύς  εθηκεν  γνώμην,  και  επεσκέψατο  εν  βιβλιοθήκαις 

οπου  ή  γάζα  κείται  εν  Βαβυλώνι.    2 και  ευρέθη  εν  πόλει  εν  τη  βάρει  ι 
κεφαλϊς  μία,  και  τούτο   γεγραμμενον   εν   αύτη  υπόμνημα  3>Εΐ'  ετει  3 
πρώτω  Κυρου  βασιλέως  Κύρος  βασιλεύς  εθηκεν  γνώμην  περ\  ο'ίκου 
ιερού   θεού  τού  εν  ̂ Ιερουσαλήμ   και  τόπου  ου  θυσιάζουσιν  τά  θυ- 

Α       9  του  οίκοδομησαι... καταρτίσασθαι]  τον  οίκον  τούτον  οικοδομη\σαι  και  την 
χορηγιαν  (χορ.  δυρ  γο.5  Αά)  ταυτην  καταρ\τισασθαι  Α  10  γραψαι]  +  σοι  Α 
11  τούτο  το]  τοιούτο  Α  \  ημιν]  αυτοις  Α  |  ωκοδομημενος  Α  12  απ  Α  \ 
Βαβυλωνος]  +  του  Χαλδαιου  Α  |  ελνσεν  τούτον]  τ.  κατελνσεν  Α  13  βασι- 

λεύς] ρτ  ο  Α  \  εθηκεν]  εθετο  Α  14  του  θεου]  ρχ  του  οίκου  Α  |  τα  αργυρά 
και  τα  χρυσά]  τα  χρυσεα'  και  τα  αργυρά  Α  |  και  40]  ρ  γ  \εξηνεγκεν  αυτά  Κύρος 
ο  βασι\\ευς  απο  ναου  του  βασιλεως\  Α  |  Βαγασαρ]  Σασαβασσαρω  Α  15  πο- 

ρεύου] ρτ  και  Α  |  εαυτών  τόπον]  τόπον  αυτών  Α  16  Σαρβαγαρ]  Σασα- 
βασσαρ'  Α  |  του  εις]  εν  Α  |  του  νυν]  οιη  του  Α  17  Βαβυλως  Β*  (Βαβυλω- 

νος Β3ΐ))  |  βασιλέως  2°]  ρν  του  Α  \  εγενετο]  ετε\θη  Α  VI  1  βιβλιοθηκαις] 
ρΓ  ταις  Α  2  εν  πολει]  ρΐ  εν  Α\μαθα  Α  \  τούτο]  +  ην  Α  3  πρώτου  Β  | 
βασιλεύς]  ρτ  ο  Α  |  οτη  ιερού  Α  \  θεου]  ρτ  του  Α  \  Ιερουσαλήμ]  +  \  οίκος  οικοδο- 
μηθητω  Α  \  τόπου]  τόπος  Α 
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VI  14 

4  σιάσματα.     και   εθηκεν  επαρμα  ϋψος  πήχεις  έξήκοντα,  4  και  δόμοι  Β 
λίθινοι  τρεις,  και   δόμος   ξύλινος   εις"   και  ή  δαπάνη   εξ   οΐκον  του 

5  βασιλέως  δοθήσεται.  5  και  τα  σκεύη  ο'ίκου  θεού  τα  άργυρο,  και  τα 
χρυσά,  α  Ναβουχοδονοσορ  έξήνεγκεν  άπο  ο'ίκου  τοΰ  εν  Ιερουσαλήμ, 

6  €τγ\  τόπου  ετέθη  εν  οίκω  του  θεοΰ.  6  νυν  δώσετε,  έπαρχοι  πέραν 
του  ποταμού,  Σαθαρβουζανά  και  οι  σύνδουλοι  αυτών  ' Αφαρσαχαίοι 

7  εν  πέρα  ποταμού,  μακράν  οντες  εκείθεν  7  αφετε  το  έργον  ο'ίκου  τού 
θεού·  και  πρεσβύτεροι  των  Ιουδαίων  οίκον  τού  θεοΰ  εκείνον  οίκοδο- 

8  μείτωσαν  επί  τού  τόπου  αυτού.  8 και  α7τ'  εμού  ετέθη  γνώμη  μή 
ποτέ  τι  ποιήσητε  μετά  πρεσβυτέρων  τών  ̂ Ιουδαίων  τού  οίκοδομήσαι 
οίκον  τού  θεού  εκείνον  και  άπο  υπαρχόντων  βασιλέως  τών  φόρων 
πέραν  τού  ποταμού  επιμελώς  δαπάνη  έστω  διδομένη  τοις  άνδράσιν 

9  έκείνοις,  το  μή  καταργηθήναι·  9 και  δ  αν  υστέρημα,  και  υιούς  βοών 
και  κριών  και  άμνούς  εις  όλοκαυτώσεις  τώ  θεώ  τού  ουρανού,  πύρους, 

άλας,  οίνον,  'έλαιον,  κατά  το  ρήμα  ιερέων  τών  εν  Ιερουσαλήμ,  εστω 
ίο  διδόμενον  αύτοίς  ήμέραν  εν  ή  μέρα  6  εάν  αίτήσωσιν,  Ι0ΐνα  ωσιν  προσ- 

φέροντες  ευωδιάς  τω  θεώ  τού  ουρανού,  και  προσεύχωνται  εις  ζωήν 

ιι  τού  βασιλέως  και  υιών  αυτού,  "και  άπ'  εμού  ετέθη  γνώμη  οτι  πάς 
άνθρωπος  ος  αλλάζει  το  ρήμα  τούτο,  και  καθαιρεθήσεται  ξυλον  εκ 

της  οικίας  αυτού  και  ώρθωμένος  πληγήσεται  έπ'  αυτού,  και  ό  οίκος 
ΐ2  αυτού  το  κατ  έμέ  ποιηθήσεται.  12  και  6  θεάς  ου  κατασκηνοΐ  το 

όνομα  εκεί  καταστρέψει  πάντα  βασιλέα  και  λαόν  οί  έκτενεί  τήν 

χείρα  αυτού   άλλάζαι  ή   άφαν'ισαι   οίκον  θεού  τον  εν  Ιερουσαλήμ. 
ΐ3  εγώ  Ααρείος  εθηκα  γνώμην,  επιμελώς  εσται.  13Ύότε  Ύανθαναί 

έπαρχος  πέραν  τού  ποταμού,  Σαθαρβουζάν  και  οι  σύνδουλοι  αυτού, 
προς  6  άπέστειλεν  Ααρείος  ό  βασιλεύς,  ούτως  επιμελώς  εποίησαν. 

ΐ4  14 και  οι  πρεσβύτεροι  τών  Ιουδαίων  οίκοδομούσιν  και  ο'ι  Αευείται 
εν  προφητεία  Άγγαίου  τού  προφήτου  και  Ζαχαρίου  υιού  Άδώ·  και 

3  εξηκοντα]  +  πλάτος  αυτού*  |  πηχαιων  εξηκοντα'  Α      4  λίθινοι]  +  κραταιοί  Α  Α 
5  θεου  ΐ°]  ρΓ  του  Α  |  χρυσεα  Α  |  Ιερουσαλήμ]  +  και  εκοσμισεν  (δις)  ει$\  Βαβυ- 

λώνα" και  δοθητω'  και  απελ\θατω"  εις  τοι>  λαον  τον  ενΙλημ·\  Α  |  ετέθη]  τεθη  Α 
6  Σαθαρβουξανε  Α  |  εν  περα]  οι  εν  τω  πέραν  Α  7  αφετε]  ρΓ  και  νυν  Α  |  οηα 
οίκου  Α  |  και]  οι  αφηγουμε\νοι  των  Ιουδαίων"  και  οι  Α  8  γνώμη  ετέθη 
Α  |  πρεσβυτέρων]  ρΓ  των  Α  9  οιτι  ελαίου  Α  |  ιερέων]  ρν  των  Α  |  αιτη- 
σωσιν]  ιτη  5ΐιρ  Γ3.8  Β?νκ1  10  τουρανου  Β*  (του  ουρ.  Βα1>)  I  υιων]  ρΓ 
των  Α  11  οπι  και  ι°  Α  \  πληγήσεται  Β**3  (πληγησεσται  Β*)]  παγη- 
σεται  Α          12  αυτού]  εαυτού  Α  \  οίκον  θεου]  τον  οίκον  του\  θϋ  εκείνον  Α 
13  Ύανθαναί]   θαθθαναι    Α  \  Σαθαρβου'ςαναι    Α  |   εποίησαν    επιμελώς  Α 
14  οικοδομουσιν]  ωκοδομουσαν  Ανις1  |  Αευιτ.  Α  (ΐΐ6Πΐ  ι6,  ΐ8,  2θ)  \  προφητια  Α  \ Αδδω  Α 
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Β  ώκοδόμησαν  και   κατηρτ'ισαντο  από  γνώμης  θεον  Ισραήλ  και  άπο 
γνώμης  Κνρον  και  Ααρείον  και  Άσταρθά  βασιλέων  Τίερσών.     15  καί  15 
ετέλεσαν  τον  οίκον  τούτον  εως  ημέρας  τρίτης  μηνός  Άδάρ,  ος  εστίν 

έτος  έκτον  ττ}  βασιλεία  Ααρείον  τον  βασιλέως.     16  κα\  εποίησαν  οι  ιό 
νιοι  Ισραήλ,  οι  Ιερείς  κα\  οι  Αενεϊται  και  οι  κατάλοιποι  νιων  άποι- 

κεσίας,  ενκαίνια  τον  οίκον  τον  θεοί)  εν  ευφροσύνη.     17  και   προσή-  τη 
νεγκαν  εϊς  τα.  ενκαίνια  τον  οίκου  τοΐ)  θεον  μόσχονς  εκατόν,  κριούς 
διακοσίονς,  άμνούς  τετρακοσίονς,  χιμάρονς  αιγών  περϊ  αμαρτίας  νπερ 
παντός  Ισραήλ  δώδεκα,  εις  αριθμόν  φνλών  Ισραήλ.     18  και  έστησαν  ιδ 
τονς  ιερείς  εν  διαιρέσει  αυτών  και  τούς  Αενείτας  εν  μερισμοίς  αίιτών 
επ\  δονλεία  θεον  τον   εν  Ίερονσαλήμ,   κατά  την  γραφήν  βιβλίον 
Μωνσή. 

Ι9Και  εποίησαν  οι  νιο\  της  άποικεσίας  το  πάσχα  τύ\  τεσσαρεσκαι-  19 
δεκάτη  τον  μηνός  τον   πρώτον.    20 οτι  εκαθερίσθησαν  οι  ιερείς  και  2ο 
οι  Αενεϊται,  εως  εις   πάντες   καθαροί·  και  έσφαξαν  το  πάσχα  τοις 
πάσιν  νιοΊς  της  άποικεσίας  και  τοις  άδελφοϊς  αντών  το7ς  ίερεϋσιν  και 

έαντοΐς.    21  και  εφαγον  οι  νιοι  Ισραήλ  το  πάσχα,  άπο  της  άποικεσίας,  2ΐ 
και  πάς  ό  χωριζόμενος  εις  ακαθαρσίας  εθνών  της  γης  προς  αύτούς  τον 

εκζητήσαι  Κνριον  θεον  Ισραήλ.     22 καί  εποίησαν  τήν  εορτήν  τών  άζύ-  22 
μων  επτά  ήμερας  εν  εύφροσύνη,  οτι  ενφρανεν  αντονς,  και  επεστρεψεν 

καρδία  βασιλέως  Άσσούρ  έπ'  αυτούς  κραταιώσαι  τάς  χείρας  αυτών  εν 
εργοις  ο'ίκον  θεον  Ίσραηλ. 

ΙΚαι  μετά  τά  ρήματα  εν  βασιλεία  3 Αρθασεσθά  βασιλέως  Περσών  ι  VI 
άνεβη  "Έσρας  νιος  Έαραίον  νιον  Ζαρείον  νιου  Έλκβιά  2  νιον  Σελούμ  2 
νιον  Σαδθούκ  νιον  Άχειτώβ  3 νιον  Σαμαρειά  νιον  Έσρειά  νιον  Μαρερώθ  3 
4ν'ιον  Ζαραιά  νιον  Σαονιά  νιον  Βοκκε\  5νιον  Άβεισονε  νιου  Φινεες  νίοΰ  * 
Έλεαζάρ  νιον  Ααρών   τον  ιερέως  τον  πατρώον.    6άνεβη  εκ  Βαβν-  6 
λώνος,  και  αύτός  γραμματεύς  ταχύς  εν  νόμω  Μωνσή  ον  εδωκεν  Κύριος 
ό  θεός  Ισραήλ·   και  εδωκεν  αντω  ό  βασιλεύς,  οτι  χε)ρ  θεού  αύτού 
επ'  αύτόν   εν   πάσιν   οις  εζητει  αυτός.     7  και  άνεβησαν   από  υιών  η 

Α       14  ωκοδομησαν]  ανωκοδομησαν  Α  |  Ασταρθα]  Αρθασα\σθα  Α  |  βασιλέως  Α 
15  ο$]  ο  Α  |  της  βασιλείας  Α  |  Δαριου  Α  16  εγκαίνια  Β^Α  (ίίεηι  17) 
17  οτη  του  οίκον  Α  18  και  ι°]  ίη  α  Γ3.5  αΐίς  Β?  |  διαιρεσ^σιν  Α  |  Μωση  Α 
19  τεσσαρισκαιδεκ.  Βα1)  20  ε  καθ  α  ρισ  θ  ήσαν  Β3?ΐ3  21  απο]  ρΓ  οι  Α  | 
€15]  της  Α  |  θεον]  ρΓ  τον  Α  22  αυτούς  ι°]  +  κ1  Α  |  και  ί°]  + κς  Α  |  καρδιαν 
Α  |  θεού]  ρΓ  του  Α  VII  1  Αρθασασθα  Α  |  Εφα5  Α  (Ε£ρ.  υβίπυβ)  |  Ζα- 

ρείον] Αζαριου  Α  |  Ελκβια]  Χελκβιο  (δϊε)  Α  2  Σελλονμ  Α  |  Σααδουκ  Α  | 
Αχιτωβ  Α  3  Έξρια  Α  |  Μαρερωθ]  Μαραιωθ  Α         4  ΣαοιΊα]  0£ϊιί  Α  ) 
Βοκκι  Α  5  Αβισουε  Α  6  ανεβη]  ρΓ  αντο5  Έζρας  Α  |  θεον]  ρΓ  κΤ  Α 
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Ισραήλ  και  άπο  τών  ιερέων  και  άπο  τών  Αευειτών  και  οι  άδοντες  Β 
και  οι  πυλωροί  και  οι  Ναθινε\μ  εις  Ιερουσαλήμ,  εν  ετει  εβδόμω  τω 

8  Ασαρθαθά  τω  βασιλεΐ.     8  και  ήλθοσαν  εις  Ιερουσαλήμ  τω  μην\  τω 
9  πεμπτω,  τούτο  το  ετος  εβδομον  τω  βασιλεϊ.  9  οτι  εν  μια  του  μηνός 
του  πέμπτου  ήλθοσαν  εις  Ιερουσαλήμ,  6τι  χε\ρ  θεοΰ  αυτού  ήν  αγαθή 

ίο  67γ'  αυτόν.     10 οτι  'Έσρας  εδωκεν  εν  καρδία  αντού  ζητήσαι  τον  νόμον 
ιι  και  ποιεϊν  και  διδάσκων  εν  Ισραήλ  προστάγματα  καϊ  κρίμα.  "Και 

αϋτη  ή  διασάφησις  του  διατάγματος  ού  εδωκεν   Ασαρθαθά  τω  Έσρα 
τώ  ιερει  τω  γραμματεϊ  βιβλίου  λόγων  εντολών  Κυρίου  και  προστα- 

ΐ2  γμάτων    αυτού    επ\   τον    Ισραήλ   12 ' Ασαρθαθά  βασιλεύς  βασιλέων 
'Έσρα  γραμματεϊ  νόμου  τού  θεού  τού  ουρανού,    τετελεστο  λόγος  και 

13  ή  άπόκρισις.  13άπ'  εμού  ετέθη  γνώμη  οτι  πάς  εκουσιαζόμενος  εν 
βασιλεία  μου  άπο  λαού  Ισραήλ  και  ιερέων  και  Αευειτών  πορευθήναι 

14  ίίϊ  Ιερουσαλήμ,  μετά  σού  πορευθήναι.  Ι4άπό  προσώπου  τού  βασιλέως 
και  των  επτά  συμβούλων  άπεστάλη  επισκεψασθαι  επι  τήν  Ίουδαίαν 

ΐ5  και  εις  Ιερουσαλήμ  νόμω  θεού  αυτών  τώ  εν  χειρί  σου.  15 και  ρί-ί 
οίκον  Κυρίου  άργύριον  και  χρυσίον  ο  βασιλεύς  και  οι  σύμβουλοι 

ήκουσιάσθησαν  τώ  κυρίο)  τού  'ΐσραήλ  τώ  εν  Ιερουσαλήμ  κατασκη- 
ι6  νούντι,  16 και  πάν  άργύριον  και  χρυσίον  ο  τι  εάν  εΰρης  εν  πάση 

χώρα  Βαβυλώνος  μετά  εκουσιασμού  τού  λαού  και  ιερέων  τών  εκουσια- 
17  ζομενων  εις  οίκον  θεού  τον  εν  Ιερουσαλήμ·  17  και  πάν  προσπορευό- 

μενον,  τούτον  ετοίμως  ενταξον  εν  βιβλίω  τούτω,  μόσχους,  κριούς, 
αμνούς,  και  θυσίας  αυτών  και  σπονδάς  αυτών  και  προσοίσεις  αυτά 

ι8  επ\  θυσιαστηρίου  τού  ο'ίκου  τού  θεού  υμών  τού  εν  Ιερουσαλήμ.  18 και 
ετι  επι  σε  και  τους  άδελφούς  σου  ήγαθύνθη  εν  καταλοίπω  τού 
αργυρίου  και  τού  χρυσίου  ποιήσαι;  ώς  άρεστόν  τώ  θεώ  υμών  ποιήσατε. 

19  19 και  τα  σκεύη  τά  διδόμενά  σοι  εις  λειτουργίαν  ο'ίκου  θεού  παράδος 
2ο  ενώπιον  θεού  εν  Ιερουσαλήμ.  20  και  κατάλοιπον  χρείας  ο'ίκου  θεού  6 
2ΐ  άν  φανη  σοι  δούναι  δώσεις  άπο  οίκων  γάζης  βασιλέως.   21  και  α7τ'  εμού, 

εγώ  γ'  ' Αρσαρθαθά  βασιλεύς    εθηκα    γνώμην   πάσαις   ταΐς  γάζαις 

7  Αενιτ.  Α  (ϊίειη  13,  24)  I  Αρθασασθα  Α  8  ηλθον  Α  |  το  ετο$]  οτη  Α 
το  Α  9  ηλθον  Α  10  εν  κάρδια]  καρδιαν  Λ  |  αυτόν]  εαυτόν  Α  |  οηι 
εν  2°  Α  |  κριματα  Α  11  διασαφησι  Β"  (5  δΐιρβΓδΟΓ  Β3^)  |  Αρθασασθα  Α 
(ίΐοηΗ  12)  12  τον  θεον]  κυ  θϋ  Α  \  τετελεσται  Α  |  λογο?]  ρΓ  ο  Α 
13  εκονσιαζομενος]  ρΓ  ο  Α  14  συμβολών  Α  |  επισκεψα\σασθαι  Α  |  νομού  Β  | 
τον  εν  Β  15  εκονσιασθησαν  Α  |  κυριω]  Οώ  Α  |  του  εν  Β  16  εαν~\  αν 
Α  |  εκουσια'ςομενων  Α]  ακονσια'ζ.  Β  18  ετι]  ει\  τι  Α  |  αγαθυνθη  Α  |  άρ- γύριον] αρτονριον  Α  |  του  χρυσίον]  οιώ  τοι;  Α  19  θεου]  ρΓ  του  Λ 
20  κατάλοιπον]  ρΓ  το  Α  |  θεου]  +  σου  Α  21  οηι  γ  Α  |  Αρθασασθα  Α 
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Β  ταις  εν  πέρα  τον  ποταμού,  οτι  πάν  6  άν  αΐτηστ)  νμάς  "Έσρας  6  ιερεύς 
■γραμματεύς  τον  νόμον  τον  θεον  τον  ονρανον  έτοίμως  γινέσθω,  22εως  22 
άργνρίον  ταλάντων   και    εως   π  ν  ρου   κόρων   εκατόν,  και   εως  ο'ίνον 
αποθηκών   εκατόν,  και  αλας  ον  ονκ  εστίν  γραφή.    23 πάν  ο  εστίν  23 
εν  γνώμτ)  θεον  τον  ονρανον  γινέσθω.     προσέχετε  έπιχειρησαι  μήτι 
εις  οίκον  θεον  τον  ονρανον,  μη  ποτε  γένηται  όργη  έπϊ  την  βασιλείαν 

τον  βασιλέως  και  των  νιων  αντον.    24  κα\  νμΊν  έγνώρισται  εν  πάσιν  24 
τοις  ιερενσιν  κα\  τοΊς  Αενείταις,  αδονσιν,  πνλωροϊς,  Ναθεινεϊμ  και 

Χειτονργοίς  οίκον  θεον  τοντον,  φόρος  μη  εστω  σοΐ'  ονκ  έξονσιάσεις 
καταδονλονσθαι  αντονς.    23  καϊ   σν,  "Έσρα,  ω  η  σοφία  τον  θεον  εν  25 
χειρί  σον,  κατάστησον   γραμματείς  κα\   κριτάς,  Ινα  ωσιν  κρίνοντες 
παντϊ  τω   λαω  τω  εν  πέρα  τον  ποταμού  πάσιν  τοΐς  είδόσιν  νόμον 

τον  θεοΰ'  και  τω  μη  είδότι  γνωριεϊτε.     26 και  πάς  6ς  αν  μη  η  ποιών  26 
νόμον   τον   θεον   και   νόμον  τον  βασιλέως  έτο'ιμως,  το   κρίμα  εσται 
γινόμενον  εξ  αντον,  εάν  εις  θάνατον  εάν  εις  παιδείαν  εάν  εις  ζημίαν 

βίον  εάν  εις   παράδοσιν.    27  εύλογητός  Κύριος  ό  θεός  τών  πατέρων  27 
ημών,  ος   εδωκεν   όντως  εν   καρδία  τον  βασιλέως,  τον  δοξάσαντος 

οίκον  τον  εν  Ίερονσαλημ,  28 και  έπ'  έμέ  εκλινεν  έλεος  εν  όφθαλμοϊς  28 
τον  βασιλέως  καϊ  τών  σνμβονλων  αντον  και  πάντων  τών  αρχόντων 
τον  βασιλέως  τών  επηρμένων,     και  εγώ  έκραταιώθην  ως  χειρ  θεον 

ή    άγαθη    έπ'    έμέ,    και    σννηξα    από   Ίσραηλ    άρχοντας  άναβηναι 
μετ  εμού. 

1Κα\  ούτοι  οι  άρχοντες  πατριών  αύτών,  οι  όδηγοϊ  άναβαίνοντες  ι  V 
μετ    εμον  εν   βασιλεία  Άρθασθά  τον  βασιλέως  Βαβνλώνος.    2  απ 6  2 
νιών  Φεινεές,  Υηρσώμ-  από  ν'ιών  Ίθαμάρ,  Αανιηλ-  από  νιών  Αανείδ, 
Ύονς'  3άπό  νιών  "Σαναχιά  από  νιών  Φορός,  Ζαχαρίας,  και  μετ  αντον  3 
το    σνστρεμμα    εκατόν    και    πεντήκοντα"    4άπό    νιών    Φααθμωάβ,  4 
Έλιαι/ά  νιος  Ζαρειά,  καϊ  μετ   αντον  διακόσιοι  τα  αρσενικά·  6  καϊ  από  6 

Α  21  αν  (ΐη  α  Γ3.5  αϋη  Β  ?)]  εαν  Α  |  αιτήσει  Α  |  γραμματεύς]  ρΓ  και  Α  |  γι- 
γνεσθω  Α  22  τάλαντων]  +  ρ'  Β113  +  εκατόν  Α  \  αποθηκών]  βάζων  Α  \  εκα- 

τόν 2°]+  και  ελαίου  βαδων  εκατον'\  Α  23  θεον  ι°]  ρΓ  τον  Α  \  γινεσθω]  ε 
5υρ  Γ3.5  Β?  γιγνεσθω  Α  \  πρόσεχε  Α  \  επιχειρήσαι  μητι  (μητε  Βαϊ,ν!ά)]  μητις 
επιχείρηση  Α  |  θεον  2°]  ρΓ  τον  Α  24  αδονσι  Α  |  Ναθινειμ  Α  \  τοντον] 
του  Β  τοντο\  Α  25  ω]  ωί  Α  |  εν  χειρι]  ρχ  η  Α  \  ωσιν]  ωσει  Α  |  τω  λαω] 
ω  ι°  δΐιρ  Γ&δ  Β?  |  τάσι  Α  |  θεον  2°]  +  σον  Α  26  νομον  ι°]  ρΓ  τον  Α  \ 
γιγνομενον  Α  \  εαν  ςυαίβΓ]  +  τε  Α  \  βιον]  ρΓ  τον  Α  \  παράδοσιν]  δεσμά 
Α  27  δοξασαντο$]  δοζασαι  Α  \  οίκον]  τον  οίκον  κν  Α  28  θεον]  κν  Α 
VIII  1  οι  αρχ.]  οπι  οι  Α  |  Κρθασασθα  Α  2  Ίονς]  Αττονς  Α  3  ΣάΙ^α- 
χια  Β*νιά  (Σά\\αχια  Β^)]  Σαχανια  Α  4  απο]  ρΓ  και  Α  \  Ελια\ανα  Α  | 
Ζαραια  Α  \  αρσενικά]  +  (5)  και  απο  νιων\  Ζαθοης  Σεχονιαν  νιος  ΑξΊηλκ\  και 
μετ  αντον  τριακόσιοι  τα  αρ\σενικα'  Α 
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νιων  Άδείν,  'Ω,βήθ  νιος   Ίωναθάν,   και  μετ*   αντον   πεντήκοντα  τά  Β 
7  άρσενικά·  7  και  άπο  νιων  Ήλά,  Ίοσειά  νιος  ΆθεΧεί,  κα\  μετ  αντον 
8  εβδομηκοντα  τα  αρσενικά-   8 κα\   άπο   νιων  Σαφατειά,  Ζαβδειά  νιος 
9  Μ,ειχαηΧ,  και  μ€Τ   αντον   όγδοήκοντα  τα  αρσενικά·  9  και  άπο  νιων 
Ίωά/3,  Άδεια  νιος   Ίεμά,  και  μετ    αντον   διακόσιοι  δεκα  οκτώ  τα 

ίο  άρσενικά·  Ι0και  άπ6  νιων  ΣαΧειμονθ  νιος  Ίωσεφειά,  και  μετ'  αντον 
ιι  εκατόν  έξήκοντα   τα  αρσενικά·  11  και  άπο  νιων  Βαβεί,  κα\  Αζαριά 
ΐ2  νιος  Βαβεί,  και  μετ  αντον  εβδομηκοντα  όκτω  τα  άρσενικά·  12  και  άπο 

νιων  Άστάδ,  Ίωνάν  νιος  Άκατάν,  και  μετ'  αντον  εκατόν  δεκα  τα 
13  άρσενικά·  13 και  άπο  νιων  Άδανεικάμ  έσχατοι,  και  ταντα  τα  ονόματα 

αντων    ΆΧειφάτ    και  Ένειά    και    Σαμαιά,   έξήκοντα    τά  άρσενικά- 
ΐ4  14 και  άπο  νιων   Βαγό   Ονθί,   και  μετ   αντον   όγδοήκοντα  τά  άρσε- 
ις νικά.  ι3ΚαΊ  σννηξα  αντονς  προς  τον  ποταμόν  τον  ερχόμενον 
προς  τον  Ένείμ,  και  παρενεβάλομεν  εκει  ημέρας  τρεις·  και  σννηκα 
εν   τω  λαώ  και  εν  τοις   ίερενσιν,  και  άπο  νιων   Αενεϊ  οίιχ  ενρον 

ι6  εκει.     ι6καί  άπεστειλα  τω    Ελεαζάρ,  τω    ΑριηΧ,  τω  Σαμαιά  και  τω 
ΆΧωνάμ  και  τω   Άρέβ   και  τω   ΈΧναθάμ   και  τω   Ναθάν   και  τω 

Ζαχαρία  και  τω  Μεσονάμ  άνδρας·   και  τω  Άρειβ   και  τώ  'Έαναθάν 
17  σννιόντας.     17  και  εξήνεγκα  αντονς  επ\   άρχοντος  εν   άργνρίω  τον 

τόπον,  και  εθηκα  εν  στόματι  αντων  Χόγονς  ΧαΧήσαι  προς  τοίις  άδεΧ- 
φοίις  αντων  των  Άθανειμ  εν  άργνρίω  τόπον  τον  ενεγκαι  ημιν  άδοντας 

ιδ  «$·    οίκον    θεον    ημών.     18 και   ήΧθοσαν   ημιν,    ώς   χε\ρ    θεον  ημών 
άγαθη   εφ'  ημάς,   άνηρ   σαχώχ   άπο  νιών   ΜοοΧεΧ  νιον  Αενεί  νιον 
ΊσραηΧ·  και  άρχην  ήΧθοσαν  νιοι  αντον  και  αδελφοί  αντον  οκτώ  και 

19  δεκα·  19 και  τον  Ασέβεια  και  τον  Ώσαιαν  άπο  νιών  Μεραρεί,  άδεΧφοϊ 
2ο  αντον  και  νιοι  αυτών  είκοσι·   20 και  άπο  τών  Ναθεινεϊμ  ών  εδωκεν 

ΑανεΙδ  και  οι   άρχοντες  εις  δονΧείαν  τών   Αενειτών,  Ναθεινεϊμ  δια- 

6Αδιν  Α  |  Ωβή·\  Α  7  Ηλαμ  Α  |  Ιοσεια]  Εσαια  Α  |  Αθελει]  Αθλια  Α  Α 
8  Σαφατια  Α  |  Ίαβδιας  Α  |  Μαχαηλ  Α  9  Αδεια]  Αβαδια  Α  |  Ιεμα]  ΙεειηΧ  Α 
10  Σαλειμουθ]  Βαανισ\ελειμμουθκ  Ανία  |  ϊωσεφια  Α  11  όπα  και  2°  Α  |  Αβαρία] 
Ζα|χαρια5  Α  12  Ασταδ]  Αζγαδ  Α  |  Ιωαναν  Α  \  Ακκαταν  Α  13  Αδωνι- 
καμ  Α  |  ΑΧειφατ  και  Ευεια]  ΈλιφαλαθειηΧ'·  Ανιά  \  Σαμαεια  Α  14  Βαγο] 
Ταβουαει  Α  |  Ονθι]  Ουθαι  και  Ζαβουδ'  Α  |  ογδοηκοντα]  εβδομηκοντα  Α 
15  Ευει  Α  |  τω  λαω]  ςυαβ  Ββς  ίη  Α  νΐχ  ροδδυηί  Ιο^ί  ιΐδομιε  19  16  Σεμεια  Α  | 

Αλωναμ]  αμ  ηοη  ΐηδΐ  ΒΒ  (ηααδϊ  ΑΧων)  |  Αρε/3]  Ιαρ'ιβ  Α  |  Μεσοναμ]  ΜεσοΧΧαμ Α  |  ογπ  άνδρας  Α  \  Αρειβ]  Ιωαρειμ  Α  |  ΕαναΟαν]  Έλναθαν  Α  |  συνιοντας 
(σννειοντας  Βαν!ι1)]  σννιεντας  Α  17  άδοντας  Λ]  οδόντας  Β  18  σ αχώ 
Α  |  Μοολι  Α  |  Αευι  Α  |  ηλθον  Α  |  υιοί]  ρΓ  οι  Α  |  οκτω  και  δεκα]  δεκα  οκτώ  Α 
19  Ασεβια  Α  \  Ωσαιαν]  ϊσαια  Α  |  Μεραρι  Α  |  υιοι]  ρΓ  οι  Α  20  Ναθεινεϊμ 
Ι^ίδ  (Ναθειν  ι°  Β^ν'α  [βι^  ηοη  ίηδΐ])]  Ήαθιρειμ  Α  |  δουλιαν  Α  |  Αενιτ.  Λ  (ΐΐβπι 
^9»  3°»  33) 
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VIII  21 ΕΣΔΡΑΣ  Β 

Β  κόσιοι  και  είκοσι·  πάντες  σννήχθησαν  εν  όνόμασιν.    21  και  εκάλεσα  ζτ 
ε  κει  νηστε'ιαν  επ\  τον  ποταμόν  θονε  τον  ταπεινωθήναι  ενώπιον  θεοΰ 
ημών,  ζητήσαι  παρ    αυτοί)  όδόν  ευθείαν  ήμίν  καΐ  τοις  τέκνοις  ημών 

κα\   πάση  τη   κτήσει  ημών.    22οτι  ησχννθην  αίτήσασθαι  παρά  τον  22 
βασιλέως  δυναμιν   κα\  ιππείς  σώσαι  ημάς  άπο  εχθρού  εν   τη  όδώ, 

οτι  ε'ίπαμεν  τω  βασιλεϊ  λέγοντες  Χειρ  θεον  ημών  επ\  πάντας  τονς 
ζητονντας  αυτόν  είς  αγαθόν,  και  κράτος  αντον  και  θυμός  αντον  επί 

πάντας  εν  καταλείποντας  αυτόν.     23  και  ενηστεΰσαμεν  και  εζητήσαμεν  23 
παρά  του  θεον  ημών  περ\  τούτον,  κα\  επήκονσεν  ήμίν.     24 και  διε-  24 
στειλα    άπο  αρχόντων   τών   Ιερέων   δώδεκα,   τώ   Σαραιά,  Άσαβιά, 

και  μετ   αυτών  άπο  άδελφών  αυτών  δώδεκα.     25  και  έστησα  αυτοΐς  25 
το  άργύριον  και  τό  χρνσίον  και  τα  σκεύη  απαρχής  οϊκου  θεου  ημών,  ά 
ν-^τωσεν   ό  βασιλεύς  και  οι  σύμβουλοι  αντον  και  οϊ  άρχοντες  αντον 
και  πάς   Ισραήλ  οι  ευρισκόμενοι.    26 και  έστησα  επ\  χείρας  αντών  26 
άργνρίον  τάλαντα  εξακόσια  και  πεντήκοντα,  και  σκεύη  άργνρά  εκατόν, 

και  τάλαντα  χρνσίον  εκατόν  27  και  καφονδήθ  χρνσοι  ε'ίκοσι  είς  τήν  27 
όδόν  χαμανεΧμ  χίλιοι,  και   σκεύη  χαλκον  στίλβοντος  άγαθον  διά- 

φορα, επιθνμητά  εν  χρνσίω.     28  και  είπα  προς  αυτούς  Ύμεϊς  άγιοι  23 
τώ  κυρίω,  και  τά  σκεύη  άγια  και  το  άργύριον  και  το  χρνσίον  εκούσια 

τώ  κνρίω  θεώ  πάτερων  ήμών  29 'άγρνπνείτε  και  τηρείτε,  εως  στήτε  29 
ενώπιον  άρχόντων  τών  ιερέων    και  τών  Αενειτών   και  τών  άρχόν- 

των  τών  πατριών  εν  Ίερονσαλήμ,  είς  σκηνάς  ο'ίκον  Κνρίον.     30  και  30 
εδέζαντο  οι  ιερείς   και  οί  Αενείται  σταθμόν   τον  άργνρίον   και  τον 
χρνσίον  και  τών  σκενών,  ενεγκείν  είς  Ίερονσαλήμ  είς  οίκον  θεον 

ήμών.  31  Και  εξήραμεν  άπο  τον  ποταμού  θουε  εν  τη  δωδεκάτη  31 
του  μηνός  τον   πρώτον  τον   ελθείν  είς  Ίερονσαλήμ·    και  χεΙρ  θεον 

ήμών  ην  εφ'  ήμίν,  και  ερύσατο  ήμάς  άπο  χειρός  εχθρον  και  πολεμίον 
εν   τη   όδώ.     32 και   ήλθομεν    είς   Ίερονσαλήμ,  και  εκαθίσαμεν   εκεί  32 
ήμερας   τρεις.    33 και  εγενήθη  τή  ήμερα  τη  τετάρτη  εστήσαμεν   τό  33 
άργύριον  και  τό  χρνσίον  και  τά  σκεύη  εν  οΐκω  θεον  ήμών  επϊ  χείρα 
Μερειμώθ  νιον  Όύρείατον  ιερέως,  και  μετ  αντον  Ελεάζαρ  νιος  Φεινεες, 

Α       20  οπι  και  3°  Α  21  θουε]  Αονε  Α  22  ησχννθην]  δες  ΓΛδ  ι  Κι 
ΐη  Α  |  ειπομεν  ΑνιΑ  |  θεον]  ρΓ  του  Α  |  εγκαταλείποντας  Βη5Α  23  τον  θεον] 
οπι  του  Α  24  Ασαβια]  Σαβια  Αν[Λ  |  δώδεκα]  δεκα  ΑνϊΛ  25  σνμβονλοι] 
σνμβολοι  Α*ν'ιά  (ουλ  δυρ  ταδ  Α?)  26  οπι  και  2°  Α  27  καφονδήθ] 
καφονρη  Α  |  χρνσοι]  χρνσαιοι  Α  |  χαμανειμ]  δραχμών]  ειν  Α  28  κνριω  ι°] 
+  θώ  Α  |  αγια]  ρΓ  τα  (δυρ€ΓδθΓ)  Β3*3  |  ημών]  υμων  Α  29  αρχόντων  ι°] 
ρΓ  των  Α  31  θονε  Β*νί(1]  Αονε  Β?  (Α  δΐιρ  Γ&δ)  Α  ρΓ  του  Α  |  τη  δωδέ- 

κατη] οπι  τη  Α  |  πρώτον]  π  δΐιρ  ΓΛδ  Β?  33  εστήσαμεν]  αμ  δΐιρ  ναδ 
Α3  |  Μερειμώθ]  Μαριμωθ  Αν'ιά  \  Ονρια  Β^Α 
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ΕΣΔΡΑΣ  Β 

και  μετ   αυτών  Ίωζαβάδ  υιός   Ιησού  και  Νοαδει  άπο  'Έβανναιά  οί  Β 
34  Αευείταΐ'  34 εν   αριθμώ  και  εν   σταθμω  τα  πάντα,  και  έγράφη  πάς 
35  ό  σταθμός,  εν  τώ  καιρώ  έκείνω  35 διελθόντες  εκ  της  αιχμαλωσίας 

υίοί  της  παροικίας  προσήνεγκαν  όλοκαυτώσεις  τω  θεώ  Ισραήλ, 
μόσχους  δώδεκα  περί  παντός  ΊσραήΧ,  κριούς  ένενήκοντα  εξ,  αμνούς 
έβδομήκοντα  και  επτά,  χιμάρους  περί  αμαρτίας  δώδεκα,  τα  πάντα 

2,6  ολοκαυτωμάτων .  36 και  έδωκαν  το  νόμισμα  του  βασιλέως  τοις  διοικη- 
ταις  του  βασιλέως  και  έπάρχοις  πέραν  του  ποταμού"  και  έδόξασαν 
τον  λαον  και  τον  οίκον  του  θεού. 

ι  ΙΚαι  ως  έτελέσθη  ταύτα,  ηγγισαν  προς  μέ  οι  Άρχοντες  λέγοντες 
Ουκ  εχωρίσθη  ό  λαός  Ισραήλ  και  οί  ιερείς  και  οί  Αευείται  άπο  λαών 

τών  γαιών  εν  μακρύμμασιν  αυτών  τω  Χανανεί,  ό  'Έθεί,  6  Φερεσθεί, 
2  ό  Ίεβουσεί,  ό  Άμμωνεί,  ό  Μωάβ,  ό  Μοσερεϊ  και  ό  Άμορεί'  26τι 
ε'λάβοσαν  άπο  θυγατέρων  αυτών  αύτοίς  και  τοις  νίοίς  αυτών,  και 
παρήχθη  σπέρμα  το  αγιον  εν  λαοίς  τών  γαιών,  και  χε\ρ  τών  άρ- 

3  χόντων  εν  τη  άσυνθεσία  ταύτη.  3 και  ώ?  ή'κουσα  τον  λόγον  τού- 
τον, διέρρηζα  τα  ίμάτιά  μου  και  έπαλλόμην,  και  ετιλλον  άπο  τών 

τριχών  της  κεφαλής  μου  και  άπο  τού  πώγωνός  μου,  και  εκαθήμην 
4  ήρεμάζων.  4 και  συνήχθησαν  προς  μέ  πάς  ό  διώκων  λόγον  θεού 
Ισραήλ  έπ\  άσυνθεσία  της  άποικίας·  και  εγώ  καθήμενος  ήρεμάζων 

5  εως  της  θυσίας  της  εσπερινής.  5 και  εν  θυσία,  τή  εσπερινή  άνέστην 
άπο  ταπεινώσεώς  μου-  και  εν  τω  διαρρήξαί  με  τα  ίμάτιά  μου  καΐ 
έπαλλόμην,  και  κλίνω  επί  τα  γόνατά  μου  και  εκπετάζω  χείράς  μου 

6  προς  τον  θεόν,  6 και  είπα,  'Ησχύνθην  και  ένετράπην  τού  ύψώσαι 
το  πρόσωπον  μου  προς^σέ,  οτι  αί  άνομίαι  ήμών  έπληθύνθησαν 
υπέρ  κεφαλής  ήμών,  και  αί  πλημμέλειαι  ήμών  έμεγαλύνθησαν  εως 

7  εις  ούρανόν.  7  άπο  ή  μερών  πατέρων  ήμών  έσμεν  εν  πλημμέλεια 
μεγάλη  εως  της  ήμέρας  ταύτης·  και  εν  ταίς  άνομίαις  ήμών  παρεδό- 
θημεν  ήμείς  και  οί  βασιλείς  ήμών  και  οί  υιοί  ήμών  εν  χειρί  βασι- 

λέων τών  εθνών,  εν  ρομφαία  και  εν  αιχμαλωσία,  εν  διαρπαγή  και 

8  εν  αισχύνη  προσώπου  ήμών,  ως  ή  ήμέρα  αύτη.  8 και  νύν  έπεσκευά- 
σατο  ήμΐν  ό  θεός  ήμών  τού  καταλιπείν  ήμίν  εις  σωτηρ'ιαν  και  δούναι 

33  Νοαδει]  Νωαδα  Α*  |  απο  Έβανναια]  νιος  Βαναια  Α  35  διελθοντεί]  Λ 
οι  ελΟοντεί  Α  |  εκ]   απο  Α  |  ολοκαυτωμάτων]   ο\οκαντωμα\τα  τω  κω'  Α 
36  έδωκα  Α  IX  1  Χανανι  Α  |  Εθθι  Α  |  Φερεξι  Α  |  Αμμωνι  Α  |  Μωσρι  Α  | 
Κμορι  Α  2  αυτού]  εαυτοις  Α  |  αυτών  2°]  εαυτών  Α  |  ταύτη]  +  εν  αρχή  Α 
3  ερεμα'ζων  Α  4  αποικεσιας  Α  |  και  εγω]  καγω  Α  5  ταπεινώσεων]  ρΓ της  Α  I  χειρα?]  ρΓ  τα*  Α  |  τον  θεον]  ρτ  κν  Α  6  ησχυνθην]  ρτ  κε  Λ  | 
υψωσαι]  +  θεε  μου  Α  |  πλημμελιαι  Α  7  ττλημμελια  Α  |  εν  6°]  ρΓ  και  Α 
8  ο  θεον]  ρΓ  κΐ  Α  |  καταλειπειν  Λ 
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IX  9  ΕΣΔΡΑΣ  Β 

Β  ήμίν  στήρισμα  εν  τόπω  αγιάσματος  αντον,  τον  φωτίσαι  οφθαλμούς 

ημών  και  δούναι  ζωοπο'ιησιν  μικράν  εν  τη  δονλεία  ημών.     9δτι  δούλοι  9 
§  Ν  εσμεν,  και  εν  τη  δονΧεία  ημών  ουκ  εν  κατεΧειπεν  ημάς  ̂ Κνριος  6  θεός 

ημών,  και  εκΧινεν  βφ'  ημάς  εΧεος  ενώπιον  βασιλέων  Περσών,  δούναι 
ημιν  ζωοποίησιν,  τον  νψώσαι  αντοίις  τον  οίκον  τον  θεοί)  ημών  και  άνα- 
στήσαι  τα  έρημα  αντής,  καϊ  τον  δονναι  ημΊν  φραγμόν  εν  Ιούδα  και 

εν  \ερονσαΧήμ.     10 τ'ι  ε'ίπωμεν,  ό  θεός  ημών,  μετά  τοντο;  οτι  ενκατε-  ίο 
ΧΊπομεν   εντολάς  σον   ιτάς  εδωκας  ημιν  εν  χειρί  δονλων  σον  τών  ιι 
προφητών  Ή  γη  εϊς  ην  είσπορενεσθε  κΧηρονομήσαι  αντην  γη  μετα- 
κινονμένη  εστίν  εν  μετακινήσει  Χαών  τών  εθνών,   εν  μακρνμμασιν 
αντών,  ων  επΧησαν  αντην  από  στόματος  επι  στόμα  εν  άκαθαρσίαις 

αντών,     12 και  ννν  τάς  θνγατέρας  νμών  μη  δώτε  τοϊς  νιοΐς  αντών,  ΐ2 
και  άπο  θνγατερων  αντών  μη  Χάβητε  τοίς  νιοΐς  νμών,  καϊ  ονκ  €κζη- 
τησετε  ειρηνην  αντών  και  αγαθόν  αντών  εως  αϊώνος,  οπως  ενισχν- 
σητε  και  φάγητε  τα  αγαθά  της  γης   και   κΧηροδοτήσητε  τοις  νιοΐς 

νμών  εως  αΙώνος.     13  και  μετά  πάν  τό  ερχόμενον  εφ'  ίιμάς  εν  ποι-  ΐ2 
ήμασιν  νμών  τοις  πονηροΐς  και  εν  πλημμέλεια  νμών  τη  μεγάλη-  οτι 
ονκ   εστίν  ως  6  θεός  ημών,  οτι   εκονφισας  ημών  τάς  ανομίας  και 

εδωκας  ημιν   σωτηρίαν   14 οτι    επεστρεψαμεν   διασκεδάσαι    εντοΧάς  14 
σον  και  γαμβρενσαι  τοις  Χαοίς·  μη  παροξννθης  εν  ημιν  εως  σνντε- 
Χείας  τον  μη  είναι  ενκατάΧειμμα  και  διασωζόμενον .     Ι5Κνριε  ό  θεός  15 
Ισραήλ,  δίκαιος  σί),  οτι  κατεΧείφθημεν   διασωζόμενοι  ως  η  ήμερα 

8  στηρισμα]  σωτηρισμα  Β*  σωτηριαγμα  ι;ί  νίθ.  Βηχ1  (αγ  5\ΐρ6ΓδΟΓ)  στήριγμα 
Β3Π1£  Α  |  δονλια  Α  (ΐίεΐΏ  9)         9  εγκατελειπεν  Β5  Α  |  βασιλέως  Ν*  (βασιλέων 

|  ζωοποιησειν  Ν*  (ε  ταδ  Ν?νίά)  |  αντου$]  +  και  Κ*  (οιη  Ν?)  |  οίκον]  κον  (δΐο) 
θν  ημων  Ν*  οίκον  Ν1  οπι  θν  ημ.  Ν1<:·α  |  ημιν  2°]  ΟΓη  Κ*  (ΗαΙ)  Ν* ί1"^)  10  τι] 
ρΓ  κ  ννν      Ε  |  εγκατελιπομεν  Β5  εγκατελειπομεν  Α  +  η\μι$  Ν  11  δούλων 
ΒΝ^Α]  δούλοι;  Ν*  |  η  γη]  ρΓ  λέγων  ΝΑ  |  εισττορενεσθαι  ΝΑ  (++Ή*  μβχρι 
τούτου  σημείου  τω\  τριών  σταυρών  εστϊ\  το  τελο$  των  επτα\  φύλλων  τώ', 
περισσών  κ  μη  οντώ\  τον  Έσ\δρα  ϊξ0·Άτηε'ιηί)  \  εν  μετακεινησιν  (δΐο)  Α  |  μα- 

κρνμμασιν ΒΝ  ε·αΑ]  μακρυνσει  Ν*  |  οηι  αυτών  ι°  Α  |  ων]  ου  δυρβΓδΟΓ  Νε·Ε  (γςι3 
Ν0·15)  |  επλησαν  ΒΝ?Α]  επλανησαν  Ν*  |  ογω  αυτών  2°  Χ*  (ΙιαΙ)  8«ρβΓδθΓ 
Κ0·*)  Α  12  θυγατέρων]  ρ  γ  των  ΝΑ  \  εκζητησεται  ΒΝ  (ε  2°  δΐιρ  ταδ 
^ο.Ι>?)  Α  |  κληροδοτισητε  Ν*  (κληροδοτησ.  Κ0-3-)  κληρονομησητε  Α  13  7ταν 
το  ερχόμενον]  πάντα  τα  εισελθοντα  Ν03  (γ&3  Ν0·13)  |  υμα$]  ημα$  ΝΛΑ  |  υμων 
ι°]  ημων  Α  |  πλημμελια  Α  \  υμων  2°  ΒΝ*]  ημωνς<°·ΆΑ  \  οτι  ι°]  +  συ  ο  θ$  ημων 
κατεπαυσας  το  σκηπτρον  ημων  δια  τα?  αμαρτίας  ημων  &0·Ά  <Τ3.5  ϋ.0·^)  \  ο  θεο$ 
ημων]  συ  ̂ ε·&  (τ&δ  ̂ εχ)  |  οτι  2°  ΒΪ'ί^Α]  και  ̂ *  |  εκουφισας]  εκουφισα  Α*  (% 
δΐιρεΓδΟΓ  Α1)  14  εαπε\στρεψαμεν  (δίο)  Α  |  επιγαμβρευσαι  ΝΑ  |  λαοι$] 
+  τούτων  Ν0·4  (ταδ  Νε·1))  +  των  γαιών  Α  |  μη  ι°]  και  ου  Ν0·3  (Γ&δ  Ν0·1*)  |  οηι 
εν  Ν€  β  (Ηαβ  Ν*0·13)  |  εγκατάλειμμα  Β^Α  ενκαταλιμμα  Ν  14 — 15  οιώ  δια- 
σω'ζομενον . .  .κατελειφθημεν  Α  15  κατελειφθημεν]  κατελιφθ.  Ν*  ρΓ  ουκ  εν 
Ν  |  ω$  ΒΝ*Α]  ωσβι  ̂ ε·»(π>δ)  |  η  ήμερα]  οτη  η  Κ 
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ΕΣΔΡΑΣ  Β Χ  ΙΟ 

αυτη·  εναντίον  σον  εν  πΧημμελείαις  ημών,  οτι  ονκ  εστίν  στήναι  Β 

ι  ενώπιον  σον  επ\  τοντω.  ζΚαί  ώς  έπροσηνξατο  "Έσρας,  και 
ώς  π ρο σηγ όρενσε ν  κλαίων  π  ροσενχόμενος  ενώπιον  οίκον  τον  θεον, 
σννηχθησαν  προς  αίιτόν  άπο  Ισραήλ  εκκλησία  πολλή  σφόδρα, 
άνδρες  και  γνναικες  και  νεανίσκοι·  ότι  εκλανσεν  6  \α6ς  και  νψωσεν 

2  κλαίων.  2  και  άπεκρίθη  Σεχενίας  νιος  Ίεήλ  άπο  νΐών  Ήλάρ  και 
είπεν  τω  'Έσρα  'Ίϊμεϊς  ήσννθετήσαμεν  τω  θεώ  ημών  και  εκαθίσαμεν 
γυναίκας  άΧλοτρίας  άπο  Χαών  της  γής·  και  ννν  εστίν  νπομονή  τω 

3  "Ισραήλ  επ\  τοντω.  3 και  ννν  διαθώμεθα  διαθήκην  τώ  θεώ  ημών 
εκβαΧεΊν  πάσας  τάς  γνναΐκας  και  τα  γενόμενα  εξ  αντών,  ως  αν 

βονλη·  άνάστηθι  και  φοβερισον  αντονς  εν  εντολαΐς  θεον  ημών,  και 
4  ώς  ό  νόμος  γενηθήτω.    Λάνάστα,  οτι  επ\  σε  το  ρήμα,  και  ημείς  μετά 
5  σοίΐ'  κραταιοί)  και  ποιησον.  5 και  ανέστη  Έ,σρας  και  ώρκισεν  τονς 
άρχοντας,  τονς  Αενειτας   και   πάντα    ΙσραηΧ,  τον  ποιήσαι  κατά  το 

6  ρήμα  τοντο·  και  ώμοσαν.  6 και  άνεστη  Έσρας  άπο  προσώπον  ο'ίκον 
τον  θεον,  και  επορενθη  εις  γαζοφνλάκιον  Ίωανάν  νίον  Έλεισονβ,  και 

επορενθη  εκεί·  άρτον  ονκ  εφαγεν  και  ύδωρ  ονκ  επιεν,  οτι  επενθει 

7  επ\  άσννθεσ'ια  τής  άποικ'ιας.    7 και   παρήνεγκαν  φωνήν  Ίονδα  και 
8  εν  ΊερονσαΧήμ  8Πα$·  δϊ  αν  μη  εΧθβ  εις  τρείς  ημέρας  ώς  ή  βονΧή 
των  άρχόντων  και  των  πρεσβντερων,  άναθεματισθήσεται  πάσα  ή 
νπαρξις  αντον,  και  αντος  διασταλήσεται  άπο  εκκλησίας  τής  άποι- 

9  κίας.  9  Και  σννηχθησαν  πάντες  άνδρες  Ιούδα  και  Βενιαμεϊν 
είς  ΊερονσαΧήμ  είς  τάς  τρεϊς  ημέρας,  οντος  μην  6  ένατος·  εν  εϊκάδι 

τον  μηνός  εκάθισεν   πάς  6  Χαός  εν  πλατεία  ο'ίκον  τον  θεον,  άπο 
ίο  θορνβον   αντών    περί  τον  ρήματος   και  άπο  τον  χειμώνος.     ΙΟ  και 

15  εναντίον]  ρν  ιδου  ημείς  Κ?Π,8Ά  |  σον  1°]  +  ως  η  ήμερα  αυτη  Κ*  (ταδ  Κ?)  |  ΝΑ 
πλημμελιαις  Κ  |  τούτω  ΒΚ^Α]  τούτο  Κ*  Χ  1  προσηυξατο  Β13  |  Εσδρας 
ς\  (Εσδρ.  ιιοίομιβ)  |  οπι  ως  ι°  \Κ  (δΐιρεΓδΟΓ  & ?)  |  προσηγορευσεν]  εξηγορευσεν 
Β3ΐ,ιηε  ΚΑ  |  προσευχ.]  ρτ  και  Α  |  οίκου]  ρΓ  του  Κ  |  οπί  απο  Ισραήλ  Ν*  (ηαΐ> 
απο  Ισλ  Κε·&π,ε)  2  Ιεηλ]  ϊεειηλ  Α  |  εκαθίσαμεν]  ελαβομεν  Νε·3  (ΓΕ3  Ν0·13) 
3  εκβαλλειν  £\*  (Γαδ  λ  ι°  ί<?)  |  γενόμενα]  γεννώμενα  Κ0·11  |  ως  ι°]  εως  (ως 
Κ?)  |  ως  ο  ν.  γενηθήτω]  εν  βουλή  κυ  και  των  τρεμόντων  εν  εντολαις  αυτού  και 
Ίτοιηθησεται  κατα  τον  νομον  του  θϋ  ημων  Κε·α  (γο.5  Κ0·*3)  4  ανάστα  ΒΚ*] 
αναστηθι  ΚαΑ  |  ογπ  οτι  Α  5  οιτι  τους  άρχοντας  £\  \  τους  Αευειτας]  ιερείς 
και  λευιτας  Κ^Ι^^Α  |  και  30]  ρΓ  και  τους  άρχοντας  Κ      6  Ιωαναν]  ταδ  α  ι° 

|  Ελισουβ  ΚΑ  |  ασυνθεσια]  ρτ  τη  Α  |  α7τοικ€σιαί  Α  7  Ιούδα]  ρΓ  εν 
ΚΑ  |  Ιερουσαλήμ]  +  πασιν  τοις  υιοις  της  αποικίας  του  συναχθηναι  εις  Ιλημ 
£4&&(πΐ£8αρ)  β  πας]  ρτ  και  Κ  |  ως  η]  ος  αν  Κ*  (ως  η  Κανκ1)  ως  αν  Α  |  οηι  των 
αρχόντων  Κ*  (δηροΓδΟΓ  Κεα)  |  αποκιας  Β*  (αποικ.  Β3**)  9  άνδρες]  ρτ  οι 
Κ  |  μην]  ρ  γ  ο  ΚΑ  |  εκαθισεν]  ρχ  κ  Κ0·3*1"^  |  οηι  πας  Κ  (δυροΓδΟΓ  Κ?)  |  πλατιά 
Α  |  θορύβου]  ρτ  του  Α 
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Β  ανέστη  'Έσρας  6  ιερεύς  και  είπεν  προς  αυτούς  Ύμεϊς  ήσυνθετήκατε 
και  (καθίσατε  γυναίκας  άΧΧοτρίας,  του  προσθεϊναι  επι  πΧημμέΧειαν 

ΊσραήΧ.     11  και  νυν  δότε  α'ίνεσιν  τω  θεω  των  πατέρων  ημών,  και  ιι 
ποιήσατε  το  άρεστόν  ενώπιον  αυτού,  και  διαστάλητε  από  Χαών  της 

γης   και  από  τών  γυναικών   τών   άΧΧοτρίων.     12  και   άπεκρίθησαν  ΐ2 
πάσα  έκκΧησία  και  είπαν  Μέγα  τοΰτο  τό  ρήμά  σου  βφ'  ημάς  ποι- 
ήσαι.     Ι3αλλά  ό  λαό?  ποΧύς,  και  ό  τόπος  χειμερινός,  και  ουκ  εστίν  13 
δύναμις  στήναι  εξω'  και  τό  έργον  ουκ  εις  ήμέραν  μίαν  και  ουκ  είς 
δύο,  οτι  επΧηθύναμεν  του  άδικήσαι  εν  τω  ρήματι  τούτω.     14 στήτωσαν  14 
δη   άρχοντες  ημών  και   πάσιν  τοϊς  εν  πόΧεσιν  ημών  ος  εκάθισεν 
γυναίκας   άΧΧοτρίας,   εΧθέτωσαν   εις   καιρούς  από  συναγωγών,  και 
μετ   αυτών  πρεσβύτεροι  πόΧεως  και  πόΧεως  και  κριταί,  του  απο- 

στρέφεται όργήν  θυμού  θεον  ημών  εξ  ημών  περί  του  ρήματος  τούτου. 
ι5πΧήν  Ίωναθάν  υιός  Άσήλ  και  Ααζειά  υιός  ΈΧκειά  μετ   εμου  περι  15 
τούτου,  και  ΜεσονΧάμ  και  Σαβαθαϊ  ό  Αευείτης  βοηθών  αύτοϊς.    16 και  ιό 
εποίησαν  ούτως  νιοι  της  αποικίας·  και  διεστάΧησαν    Έσρας  ό  ιερενς 
και  άνδρες  άρχοντες  πατριών  τώ  οίκω  και  πάντες  εν  όνόμασιν,  οτι 
επέστρεψαν  εν  ημέρα  τον  μηνός  τον  δεκάτον  έκζητήσαι  τό  ρήμα. 

17  και  έτέΧεσαν  εν  πάσιν  άνδράσιν  οι  ε κάθισαν  γνναΊκας  άΧΧοτρίας  17 
εως  ημέρας  μιάς  τον  μηνός  τον  πρώτον.  18  Και  ενρέθη  άπό  ι8 
νιων  τών  ιερέων  οι  έκάθισαν  γνναικας  άΧΧοτρίας'  άπό  νιων  Ίησον 

νίον  Ίωσεδέκ,  και  αδβλφοι  αντον  ΜεεσσήΧ  καϊ  'ΈΧιέζερ  και  ΊαρεΙμ 
και  ΤαδαΧειά'  19 και  έδωκαν  χείρα  αντών  τον  έξενέγκαι  γυναίκας  αυτών  19 
και  πΧημμεΧείας  κριόν  έκ  προβάτων  περί  πΧημμεΧήσεως  αυτών  20  και  2ο 
άπό  υιών  *Έμμήρ,  ΆνανεΧ  και  Ζαβδειά'  21  και  άπό  νιων  Ήράμ,  ΜασαήΧ  2ΐ 

«Α  10  ε  καθίσατε]  ελαβετε  Νε·3  (γςι5  Ν^)  |  πλημμελιαν  ΝΑ  11  τω  θεω]  ρΓ 
κω  Νε·3ηι£  τω  κω  θώ  Α  |  ημών]  υμων  Νε·3  12  εκκλησία]  ρΓ  η  ΝΑ  |  είπαν]  +  φωνη 
^ζ.Άταζ  13  τόπος]  καιρός  ΝΑ  14  άρχοντες]  ρΓ  οι  Α  |  ημων  ι°]  +  τη  παση 
εκκλησία  Ν*  (ρΓ  εν  Νε·3  ΓΕ5  Ν0·15)  Α  |  πασιν  (πασι  Ν*)  τοις  εν]  πάντες  οι  εν 
ταυ  Νε·3  (Γαδ  Ν0·5)  |  ος  εκάθισεν]  οι  λαβοντες  Ν3·ε  (γ&5  Ν0·13)  |  συναγωγών] 
συνταγών  Ν0·3*^)11^  Α  |  οπι  θυμού  Α  15  λσηλ]  Σαηλ  Ν*  Ασαηλ  Ν'Α  | 
Αα^βιαϊ  Ν3  ΙαξΊας  Α  |  Ελκβια]  θεκουε  Α  |  Μεσουλαμ]  Μετασολλαμ,  Α  \ 
Σαβαθαι]  Καββαθαι  Α  |  Αευιτης  ΝΑ  16  νιοι]  ρΓ  οι  Α  |  διεσταλησαν] 
διεστιλεν  Ν0·3  (γςι5  Νε1))  |  οπι  και  3°  Ν*  (ηαρ  κ  Ν0·5^)  |  οπι  και  άνδρες  Ν 0  3  | 
άρχοντας  Ν0·3  [  των  οίκων  Ν*  (τω  οικω  Ν?νΓί)  Α  |  και  4°ϊ  +  σ  ̂ *  (ίπιρΓΟΟ  Ν?)  ( 
εν  ι°]  67Γ  Νε3Α  |  ημερα]  +  μία  ΝΑ  |  δέκατου]  δωδέκατου  Νε·3  (δεκ.  Ν0·1") 
17 — 18  οπι  εως  ημέρας... αλλότριας  Ν*  (ηαβ  Νε·3ΐη£)  17  μια  Α  18  ευρέ- 

θησαν Νε·3Γη£  Α  |  υιων  ι°]  ρΓ  των  Νε·3Π,£  |  εκαθισαν]  ελαβον  6ίς·3ηι&  |  αδβλ0οι] 
ρΓ  οι  Ν  |  Μεεσσ^λ]  Μααστ;|α  Ν  Μαασηια  Α  \  Ιαρειμ]  Ιωρειμ  Ν  Ιαριβ  Α  |  Γα- 
λα|δεια  Ν  19  οπι  του  εξηνεγκαι.,.πλημμ.  αυτών  Ν*  (ηαΰ  Ν3Π1&£)  |  αυτών  2°] 
εαυτών  Ν3Π1&Α  |  πλημμελιας  Ν3Π1&Α  |  πλημμελησεως]  πλημμελήματος  Ν3Τ11£ 
20  Αμμηρ  Ν*  (Εμμηρ  Ν?)  |  Ανα\νια  Α  |  Ζαβδια  Α       21  Μασα??λ]  Μασεια$  Α 

ι8ο 
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22  και    Έλειά    και    Σαμαιά    και    Ίει^λ    και    Ό£ειά·    22  και    άπο    νιων  Β 
Φασονρ,  Έλιωνα,  Μαασαιά  καϊ  ΣαμαήΧ  και  Ναθαναήλ  και  Ίωζαβάδ 

23  κα\  Ήλασά·  23και  άπο  των  Λευειτών  Ίωζαβάδ  καϊ  Σαμού  και  Κωλειά, 
24  αντος   Κωλιεύ,  και  Φαδαιά  και   Ιοδόρ  και    Ελίε'^ερ,  24 και  από  τών 

αγόντων  Έλεισάφ,  και  από  των  πνΧωρων  Γελλήρ  και  ΎεΧημ  και 

25  Ώδου#·  25  και  από  Ίο~ραήΧ  άπο  νιων   Φορόί,  'Ραμιά  και  Ά£ειά  και 
26  Μελχειά   και   ΆμαμεΙν   και  Έλεα£αρ  και   Βαναιά·  26  και  από  υιών 
Ήλάρ,  Μα#ανιά,  Ζαχαρία,  και  Ία^λ  και  Ά/3δειά  και  ΛαρειμοΙΘ  και 

27  Ηλία·  27 και  από  υιών  Ζα#ουιά,  Έλιωνα,  Έλεισου/3,  Άλα^ανιά  και 

28  Ά/ιών   και  Ζαβαδάβ   και  'θ£ειά·   28  και  άπο  νιων   Βαβεί,  Ίωανάν, 
29  Νιανά  και  Ζαβον,  θαλι'·  29 και  από  υιών  Βανουει,  Μελουσάρ,  Άλουρ, 
3ο  Άδα,  Ίασούδ  και  Σαλουια  και  Μημών-  30 και  από  υίών  Φααδμωάβ, 

Αιδαινε',  Χαήλ,  Βαναία,  Μασ?;ά,  Μα#ανιά,  Βεσελ^λ  και  θανουεί  και 
3ΐ  Μανασσι^·  31  και  από  υίών  Ήράρ,  Έλειε'£ερ,  Ίεσσειά,  Μελχειά,  Σα- 
^  ραιά,  Σέρβων,  32Βενιαρειν,  Μαλουχ,  Σαμάρεια·  33από  υιών  Ήσάρ, 
34  Μα#ανιά,  Ά#ά,  ΖαβεΧ,  Έλειφανε#,  Ίεραμείμ,  Μανασσ^,  Σερεει·  34από 

||  υιών  Άνεί,  Μοδεδειά,  Μαρεί,  ΟνήΧ,  35Βαναια,  Βαραιά,  Χελκειά,  36 Ού- 
37  ιβχωά,   Ίεραρώ#,    Έλειασείφ,  37  Μα#ανιά,   Μάραναν   και  εποίησαν. 

21  Ελια  Α  |  Ιειηλ  Α  |  Ο^ια  Α  22  Ελιωνα]  Ελιω^αι  Α  |  Μαασαια]  ΝΑ 
Μαασια  Α  |  Σαμαηλ]  Σαμαιηλ  Κ  ΙσμαηΧ  Α  23  Λευειτών]  ρΓ  ικων  των 

(Γαδ  Κ^)  I  Σαμουδ  Κ  |  Κωλεια]  Κωλαα  Α  |  Κωλιευ]  Κωλιταυ  Κ3νίά 
Κωλιταϊ  Α  |  Φαδαια]  Φααια  Κ  Φε0εια  Α  |  Ιοδομ]  Ιεδομ  Κ  Ιούδας  Α  |  Ελια^αρ  Κ 
24  αδοντων]  ωδων  Κ0·3  (γ3.5  Κ0·1*)  |  Ελισα0  ΚΑ  |  Τβλλημ]  Γαιλλειμ  Κ 
Σολλημ  Α  |  Ύελημ]  ΎεΧΧημ  ΚΑ  |  Ωδουθ]  Ωδουε  Α  25  Φόρος]  Φάρες 
Κ0·*  (ΓΟδ  Κ0·13)  |  Α^εια]  Αδεια  Κ  Α£ια  Α  |  Μελχια  Α  |  Αμαμειν]  Μεαμιμ  Α| 
Ελεάζαρ]  Ελεα£α  Α  +  και  Σαβια  Κ  +  και  Ασαβια'\  Α  |  Βαναια]  Ναναια  Κ 
26  Μαθθανια  Α  |  Ζαχαρία]  ρΓ  και  ΚΑ  |  Ια^λ]  Ιαειηλ  Κ  Αιβιηλ  Α  |  Αβδια  Α  I 
Ιαριμωθ  Κ  Ιεριμωθ  Α  27  Ζα#ουα  Α  |  Ελιωναν  Κ  Ελιωηναι  Α1  (Ελιών... 
Α*  νιά)  |  Ελισου  Κ  Ελισουβ  Α  |  Αλαθανια]  ΒαΧαθανιαν  Κ  Μαθθαναι  Α  |  Αμων] 
Αρμών  Κ  Ιαρμωθ  Α  |  Ζαβαδ  ΚΑ  |  Ο^βια]  Ο^α  Α  28  Βαβι  Κ  |  Νιανα] 
Ανεια  Κ*  Ανανεια  Καιηε  Αλάνια  Α  |  θαλι]  Θάλεια  Κ  Ο0αλι  Α  29  Βα- 

νουει... Ιασοι/δ]  Βα|νουεια|ελουσαμα|ελουαα|δαασοι;αΙ  Κ  Βάνει  Μοσολ|λα«'·  Μα- 
Χουχ'  Αδαιαν  Ιασουβ'"  Α  \  Σαλόνια]  Σααλ  Α  |  Μημων]  Μηνών  Κ  Υημωθ  Α 
30  ΦααΟμ.  Α  \  Αιδαινε  (Εδαινε  ΒΛ)  Χατ/λ]  Εδει/εχ'·|  Ηλ  Κ  Εδνε  και  Χαληλ  Α  \ 
Βαταια]  ρΓ  και  Λ  |  Μαση  Κ  Μααστ7α  Α  |  Αμαθανεια  Κ  (μ  ΐιηρΓοΙί  Κ?  νί(1)  Μαθ- 
θανια  Α  |  Βεσσελ^λ  Κ  |  θαΐΌυει]  Βαζ/ουι  Α  |  Μαι^ασετ;  Β3?  31  Ιεσσια  Α  | 
Σαμαια]  Σεμεα  Κ  Σαααια5  Α  32  Μαλουχ]  Μαδουχ  Κ?  |  Σαμάρια  ΚΑ 
33  απο]  ρΓ  και  ΚΑ  |  Ησαα]  Ησιαα  Κ  Ασημ  Α  \  Μαί?ανια]  Μαθθαναι  Α  \  Αθα] 
ΜαθΟαθα  Α  I  Ζα/3ελ]  Ζαβαδ  Α  \  Ελειφανεθ]  Ελει0αλε(?  Β-^'Κ  Ελι0αλετ  Α  |  Ιε- 
ραμει  Κ  Ιερεμι  Α  \  Σεμει  Α  34  α7το]  ρΓ  και  Κ  0Λ  "'^'Λ  |  Α^ει]  Βάνει  Λ  |  Μοδεδια 
Κ  Μοοδεια  Α  |  Μαρει  Ονηλ]  Μαρει  θνηλ  Βη?ι^  Μαρι  θυηλ  Κ  Αμβραμ  και  ΟνηΧ  Α 
3δ  Βαραια]  Μαδαια  Κ  Βαδαια  Α  |  Χελκεια]  Χέλια  Α  36  Ουιεχωα]  Οι/ιε- 
ρε|χω  Κ  Ουοννια  Α  \  Ιεραμωθ]  Μαρεμωθ  Α  \  Ελειασει0]  Ελειασειβ  Κ  Ελια- 
σειβ  Α          37  ΜαΟανια]  ΜαΟΟανια  Α  \  Μα0αναι>]  ΜαΟΟανα  Κ  Μα^^αναι  Λ 
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Β  3®οί  νιοι  ΒανουΙ  και  νιοϊ  Σεμεεί,  39  καϊ  Σελεμιά  και  Ναθάν  και  39 
Άθαιά,  40  Μαχαδναβον,  Σεσεί,  Σαριού,  4ιΈζερήλ  κα\  Σελεμιά  και  4° 
Σαμάρεια  42  και  Σαλούμ,  Μαριά,  Ιωσήφ-  43 από  νιων  Ναβού,  Ίαήλ,  42 
θαμαθιά,  Σεδεμ,  Ζανβινά,  Αιά  κα\  Ίωήλ  και  Βαναιά.  44  πάντες  οΰτοι  44 
ελάβοσαν  γνναϊκας  αλλότριας,  και  εγεννησαν  εξ  αυτών  νιούς. 

1  ΛΟΓΟΙ  Νεεμία  νίού  Χελκειά.  ι    χι  (χ) 
Και  εγενετο  εν  μηνΐ  Σεχεηλον  ετονς  εϊκοστού  κα\  εγώ  ημην  εν 

Σονσάν  άβιρά·  2  κα\  ηλθεν  Άνανϊ  εις  από  τών  αδελφών  μον,  αυτός  2 
κα\  άνδρες  Ίοΰδα,  και  ήρώτησα  αυτούς  περί  τών  σωθέντων  οι  κατε- 

λίπησαν  από  της  αιχμαλωσίας  και  περ\  ̂ Ιερουσαλήμ.     3  και  ε'ίποσαν  3 
προς  με  Οι  καταλειπ όμενοι  οί  καταλειφθεντες  άπο  της  αιχμαλωσίας 
εκεϊ  εν  τή  χώρα,  εν  πόλει,  εν  πονηρία  μεγάλη  και  εν  όνειδισμώ,  και 
τείχη  Ιερουσαλήμ  καθηρημενα,  και  αι  πνλαι  αυτής  ενεπ  ρήσθησαν  εν 
πνρί.    4 και  εγενετο  εν  τω  άκοϋσαί  με  τους  λόγους  τούτους  εκάθισα  4 
και  έκλαυσα  και  επενθησα  ήμερας,  και  ημην  νηστεΰων  και  προσευ- 
χόμενος  ενώπιον  θεού  του  ουρανού.    5  και  είπα  Μη  δή,  Κύριε  ό  θεός  5 
του  ουρανού  ό  Ισχυρός  ό  μέγας  και  φοβερός,  φνλάσσων  τήν  δια- 
θήκην  και  το  ελεός  σον  τοΊς  άγαπώσιν  αντόν  και  τοίς  φνλάσσουσιν 

τάς  εντολας  αυτού·  6εστω  δή  το  ους  σον  προσεχον  και  οί  οφθαλμοί  6 
σον  άνεωγμενοι  τού  άκούσαι  προσενχήν  δούλου  σον,  ην  εγώ  προσ- 
ενχομαι  ενώπιον  σον  σήμερον  ημεραν  και  ννκτα  περ\  νίών  Ισραήλ 
δούλων  σον,  και  εξαγορεύων  επ\  άμαρτίαις  νίών  Ισραήλ  ας  ήμάρτομεν 

ΝΑ       38  υιοι  2°]  ρι-  οι  Α  |  Σεμει  Α       39  Σελεμεια  Χ  Σελεμιας  Α  |  Αδαια]  Αδειαμ 
Αδαιας  Α  40  Μαχαδναβου]  Αχαδναβου  Κ  Μαχναδααβου'  Α  |  Σαριον] 
Σαρουε  Κ  Αρον  Α  41  Εζερηλ]  Εσριηλ  Κ  Εζριηλ  Α  |  Σελεμεια  Κ  Σελεμιας 
Α  |  Σαμάρειας  Α  42  ΟΠί  και  Α  \  Σελλουμ  Α  |  Μαρία]  Αμαριας  Α 
43  Ια??λ]  Ιεειηλ  Α  |  Θαμα0ια]  Μαθθαθιας  Α  \  οπι  Σεδεμ  Α  |  Ζανβινα] 
Ζαμβεινα  Χ  οπι  Α  |  Δια]  Ιαδει  Α  XI  1  λόγοι]  ρΓ  εντεύθεν  τα  περι 
ΤΧεεμιου  ΒοιαΖ™Ρ  \  Χελκεια]  Αχαλια  ΚΑ  |  Σεχεηλον]  Σεχενλον  Β*  νίά  Σεχεηλ 
Κ*  Χεσελεν  Κ0*  Χασεηλου  Α  \  έτους]  ρτ  τοις\  Σουσοις  μητρο\πολει  Ιίερσων\ 
Κ*  (ΪΓηρΓΟΟ  Κ0·3)  |  αβειρρα  Α  2  Ανανι  εις]  Ανανεις·  Κ  |  των  αδελφών]  οιπ 
των  ΚΑ  |  κατελιττησαν]  κατελιφθησαν  Β3Κ  (κατελειφθησαν  Β^Α)  3  ειπο- 
σαν  ΒΚε·3]  εποίησαν  Κ*  ειπον  Α  |  οπι  οι  καταλειφθεντες  Α  |  εν  πολει]  εν 
τη  πολει  Κ  οπι  Α  |  τείχη]  ρΓ  τα  Νε·3  (Γαδ  Κςΐ5)  |  καθειρημενα  Β*Κ  (καθηρ. 
Β^Α)  |  αι  πυλαι]  οπι  αι  Κ*  (δίαρβΓδΟΓ  Κ")  Α  4  επενθησα]  ειπε\ 
θησα  Ν*  (Γαδ  ι  Ν')  |  θεου]  ρν  του  Ν  5  οπι  μη  δη  Κ*ν^  (ηαο  Ν?<™£>)  | 
οπι  του  ουρανού  Χ*  (ηαο  Ν0·*11^)  |  φοβεροί]  ρΓ  ο  ΧΑ  |  οπι  σου  Α  \  φυλασ- 
σουσι  Χ  6  ηνεωγμενοι  Ν  |  προσευχην]  ρΓ  την  ̂ ·Ά  \  ημεραν]  κα  ρΐϋ 
η  Β*  (ημ.,.Β1)  \  νυκταν  Κ*  |  εξαγορευω  ΚΑ  |  αμαρτίας  Α 
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7  σοι,  και  εγώ  και  ό  οίκος  πατρός  μου  ημάρτομεν.     7 διαλύσει  διεΧν-  Β 
σαμεν,  και  ουκ  εφνΧάξαμεν  τάς  εντοΧάς  και  τα  προστάγματα  και  τα 

8  κρίματα  ά  ενετείΧω  τώ  Μωνσβ  παιδί  σον.  8 μνησθητι  δη  τον  Χόγον 
ον  ενετείΧω  τώ  Μωνστ}  παιδί  σου  Χεγων  Ύμείς  εάν  άσννθετησητε, 

9  ε'γώ  διασκορπιώ  υμάς  εν  τοις  \αοίς'  9 και  εάν  επιστρεψητε  προς  με, 
και  φνΧάξητε  τάς  εντοΧάς  μου  και  ποιησητε  αντάς,  εάν  η  η  διασπορά 

ύμών  άπ'  άκρου  τον  ουρανού,  εκείθεν  συνάζω  αυτούς,  και  είσάζω  αυ- 
τούς εις  τον  τόπον  ον  εξεΧεξάμην  κατασκηνώσαι  το  ονομά  μου  εκεί. 

ίο  10 και  αντοί  παίδες  σου  και  λαό$·  σου,  ους  εΧντρώσω  εν  τη  δυνάμει 

ιι  σου  τγι  μεγάΧτ}  και  εν  ττ\  χειρ'ι  σου  τη  κραταιά.  11  μη  δη,  αλλ'  εστω 
το  ους  σου  προσεχον  εις  την  προσευχην  του  δούΧου  σον  και  ει$· 
την  προσευχην  παίδων  σου  των  θεΧόντων  φοβείσθαι  το  ονομά 
σον  και  ενόδωσον  δη  τώ  παιδί  σον  σήμερον  και  δός  αντόν  εις 
οίκτειρμονς  ενώπιον  τον  ανδρός  τοντον.  και  εγώ  ήμην  εννούχος 

(ΐΐ)  ΧΤΙ    ι  τώ   βασιΧεί.  1  Και  εγενετο   εν   μην'ι   Νισάν   ετονς  εικοστού 
Άρσαθερθά  βασιΧεί  και  ην   οίνος  ενώπιον   εμού,  και  εΧαβον  τον 

2  οίνον  και  έδωκα  τώ  βασιΧεί,  και  ονκ  ην  έτερος  ενώπιον  αντού,  2 και 
είπεν  μοι  6  βασιΧεύς  Δια  τι  το  πρόσωπον  σον  πονηρόν,  και  ονκ  ει 
μετριάζων ;  ονκ  εστίν  τούτο  εί  μη  πονηρία  καρδίας,     και  εφοβηθην 

3  ποΧν  σφόδρα,  3  και  ει'πα  τώ  βασιΧεί  Ό  βασιλεύς  εις  τον  αιώνα 
ζητω.  δια  τι  ον  μη  γενηται  πονηρόν  το  πρόσωπον  μον,  διότι  η 
πόΧις,  οίκος  μνημείων  πάτερων  μον,  ηρημώθη   και  αί  πνΧαι  αντης 

4  κατεβρώθησαν  εν  πνρί;  4 και  είπεν  μοι  ό  βασιλεύς  ΐίερϊ  τίνος  τούτο 
5  σννζητεΐς ;  και  προσηνζάμην  προς  τον  θεον  τού  ονρανού,  5  και  είπα 
τω  βασιΧεί  Ει  ε'πί  τον  βασιλέα  άγαθόν,  και  εί  άγαθννθησεται  ό  παις 
σον  ενώπιον  σον  ώστε  πεμψαι  αντόν  εις  Ίουδά,  εΐί  πόΧιν  μνημείων 

6  πάτερων  μον,  και  ανοικοδομήσω  αντην.    6 και  είπεν  μοι  ό  βασιλεύς 

6  πατρός]  ρΓ  του  Κ  7  διελυσαμεν]  εδιελυσαμεν  Κ*  (ίηιρΓοΙ)  β  ι°  ΝΛ 
+  προ$  σε  &\0·Λ,η8  Α  |  παιδω  Α  8  τω  Μ.  παίδι  σου]  Μ.  παίδι  σ.  Κ  τω 
π.  σ.  Μ.  Α  |  οπι  λέγων  Ν*  (Ηαΐ>  Ν^"^)  |  αθετησητε  Ν*  {ασννθ.  Νεα) 
9  οιη  η  2°  Κ*  (δυρβΓδςΓ  ̂ ς·3)  |  ουρανού]  +  εως  άκρου  τον  ονρανον  ̂ ε·3>η&5υρ  | 
αυτούς  ι°]  αντον  Ν*  (αντονς  Κςα)  |  εισάγω]  ρΓ  και  Χ0  *  10  τη  δνναμει]  οπι 
τη  ΚΑ  |  ΟΓΠ  τη  μεγάλη  Κ*  (Ηαβ  Να·3  Π'£)  11  δη]  +  κε  μη  αποστρεψης 
το  πρόσωπον  σον  Κε·3  ™Ζ  \  οικτιρμονς  \  οχη  τούτου  Α  |  και  εγω]  καΊω  Α  | 
ευνούχος]  οινοχόος  Κ*  (ενν.  Κε·3)Α  XII 1  Νισα  Κ*  (ν  δυρβΓδΟΓ  ΚΜ)  Ν«- 
σαν  Α  |  Αρσαθερθά]  λρσαρσαθα  Κ*0·13  (ϋβΐηαο:)  Αρταξέρξη  &Λ  Αρθασασθα  Α  \ 
βασιλει  ι°]  του  βασιλέως  Κ0·1»  ι  2°  δυρ  Γαδ  Αα?  |  οίνος]  τρχ  ο  Κοα  (Γαδ  Χ0-15) 
Α  |  αυτοί;]  +  και  ημην  σκυθρωπός  3  ειπα]  ειπον  Κ  |  τους  αιώνας 
Ν  |  διότι]  δια  τι  Α  \  μου  1°]  σου  Ν*  (μου  Νε·3)  |  ΟΓΠ  ηρημωθη  Κ*νίά  (\\3.θ 
Ν?ΓηΚ)  |  κατεβρώθησαν]  και  εβρ.  Αν'α  4  συνζητεις]  συ  ζητείς  ΒΤΝ  (σνζητις)  | 
προσευξαμην  Α  6  οιώ  ει  ι°  Κ*  (ΗαΙ)  Κοΐ5(ηι«Ι)  |  επι]  επισταμαι  Κε&'| 
ει  2°]  +  αγαθόν  επι  τον  βασιλέα  και  Κ(:·:ι  (πίδ  Κ1  '*) 

ι«3 
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Β  και  ή  παλλακή  η  καθημένη  έχόμενα  αντου  Έως  πότε  εσται  ή  πορεία 
σον,  και  πότε  επιστρέψεις ;  και  ηγαθννθη  ενώπιον  τον  βασιλέως, 
και  άπέστειλέν  με,  και  έδωκα  αντω  ορον.  7 και  είπα  τω  βασιλεΐ  η 
Ει  έπι  τον  βασιλέα  αγαθόν,  έπιστολάς  δότω  μοι  προς  τονς  επάρχονς 

πέραν  τον  ποταμον,  ώστε  παραγαγεΊν  με  εως  'έλθω  έπι  Ίοι/δά,  8  και  8 
έπιστολήν  έπ\  Άσάφ  φνλακα  τον  παραδείσον  ος  εστίν  τώ  βασιλεϊ, 
ωστε  δονναί  μοι  ξνλα  στεγάσαι  τάς  πνλας  και  ει?  το  τεϊχος  της 
πόλεως  και  βΐί  οίκον  όν  είσελενσομαι  εις  αντόν.  και  εδωκέν  μοι  6 
βασιλεύς,  ώς  χε\ρ  θεον  ή  αγαθή. 

9  Και  ήλθον  προς  τονς  επάρχονς  πέραν  τον  ποταμον,  και  έδωκα  α 
αντόΐς  τάς  επιστολάς  τον  βασιλέως·  και  άπέστειλεν  μετ    εμον  6 
βασιλενς  άρχηγονς  δννάμεως  και  ιππείς.     10 και  ηκονσεν  Σαναβαλλάτ  το 
Άρωνεί,  και  πονηρόν  αντοΊς  έγένετο  οτι  ηκει  άνθρωπος  ζητήσαι  αγα- 

θόν τοϊς  νιοις  Ισραήλ.     11  και  ηλθον  εις  Ίερονσαλήμ,  και  ή  μην  έκεϊ  ιι 
ημέρας  τρεϊς.    12  και  άνέστην  ννκτός  εγώ  και  άνδρες  ολίγοι  μετ  εμον,  ΐ2 
και  οίικ  άπήγγειλα  άνθρώπω  τι  ό  θεός  δίδωσιν  εις  καρδίαν  μον  τον 
ποιήσαι  μετά  τον  Ισραήλ,  και  κτήνος  ονκ  εστίν  μετ  εμον  εί  μή  τό 

κτήνος   ω   εγώ   επιβαίνω   έπ'  αντώ.     13  και   έξήλθον   εν    πύλη   τον  13 
γωληλά   και   προς   στόμα   πηγής  των   σνκών    και   εΐί    πνλην  τής 
κοπριάς·   και  ημην   σνντρίβων   εν   τω   τείχει  Ίερονσαλήμ   6  αντοϊ 
καθαιρονσιν,  και  πύλαι  αντής  κατεβρώθησαν  πνρί.     14 και  παρήλθον  14 
έπι  πνλην  τον  Αίνά  και  £ΐ£  κολνμβήθραν  τον  βασιλέως,  και  ουκ  ην 

τόπος  τω  κτήνει  παρελθείν  νποκάτω   μον.     ιςκαί  ημην  άναβαίνων  ι$ 
εν  τω  τειχει  χειμαρρονς  ννκτός,  και  ημην  σνντρίβων  εν  τώ  τείχει· 
και  ημην  εν  πύλτ)  τής  ψάραγγος,  και  επέστρεψα.     16 και  οι  φνλάσ-  ι6 
σοντες  ονκ  έγνωσαν  τί  έπορενθην  και  τι  εγώ  ποιώ·  και  τοις  Ίονδαίοις 
και  τοΊς  ιερενσιν  και  τοις  εντίμοις  και  τοις  καταλοίποις  τοϊς  ποιονσιν 

Ι^Α  6  αυτον]  +  ινα  τι  καθησαι  παρ  εμοι  Κα·3  (γ&5  Κ0·13)  |  εως]  ρ  γ  και  Κ*  (οηι 
Κε·3)  [  πορεία]  ποριά  Ν  παρον\σια  Α  7  ογπ  ει  Β*  (Ιιαο  Β313  [δυρεΓδΟΓ]  ΚΑ)  | 
δοτω  μοι  επιστολας  ΚΑ  |  εως]  +  ου  Κ0·3-  (δηρεΓδΟί-)  |  Ιούδα»/  ΚΑ  8  φν- 

λακα του  παράδεισου]  τον  φυλασσοντα  τας  ημιονους  τον  βασιλέως  και  τον  παρα- 
δεισον  Κε3  (γ&5  Κ0·1*)  |  μοι]  μ  δΐιρ  Γ3.5  Α1  [  πυλας]  +  της  βαρέως  τον  οίκου 
Κε3  (ΓΕ5  Κ0·13)  π  51ΐρ  ΓΣΙδ  Α1  |  ΟΙΚΟν]  ρΓ  ΤΟν  Κ  |  ον]  ρΓ  615  ΚΓ·3  (ΐ"αδ  Κ0·13)  |  61Ϊ  3°] 
προς  Κε·3  (δαρβΓδΟΓ)  |  θεου]  +  μου  Κε·3  (Γαδ  Κ0·15)  9  δυνάμεως]  ρΓ  της  Α 
10  Σα\ναβα\ατ  Κ  |  Αρω^ει]  ρΓ  ο  Β3*3  Ανρωνει  Κν!(1  ο  Αρωνι  Α-!-Τω/3ια  ο  δοι;λο? 
Αμμωνει  Β3ΐ)Π1£  +  και  Τ.  ο  δ.  Αμμωνει'  Κ  +  και  Τ.  ο  δ.  ο  Αμμωνι'  Α  12  απή\- 
γειλα  Β  |  καρδιαν]  ρχ  την  Κ  |  εστίν]  ην  Κ03  (Γ&δ  Κ0·13)  I  μετ  εμου  (2°)]  +  αλλο 
Κε·3  |  ω]  ο  Α  13  γωληλα]  +  νυκτός  Κε·3  (Γαδ  Κεΐ3)  |  προστομα  ΒΚΑ  \ 
πυρι]  ρΓ  εν  ΚΑ  14  Αινα]  Αιν  Α  15  χείμαρρου  Α  |  πυλη]  ρΓ  τη  Κ 
16  τι  ι°]  οτι  Κ  |  εντιμοις]  + και  τοις  βασιλευσιν  Κ*  +  και  τοις  ·  στρατη^οις 
Κε·3  ™%  5αΡΑ  |  οηι  και  τοις  καταλοιποις  Κ*  (ηα5  Κα·3  ̂   5"Ρ) 

184 
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ΐ7  τα  εργα  εως  τότε  ουκ  άπήγγειλα.     17 και  είπα  πρόί  αυτούς  Ύμείς  Β 
βλέπετε  τ»)ι>  πονηρ'ιαν  εν  τ]  εσμεν  ε'ι/  αυτί),  πώς   Ιερουσαλήμ,  έρημος 
και  αι  πύλαι   αύττ)?  εδόθησαν  πυρί'  δεύτε  και  διοικοδομήσωμεν  το 

ιδ  τειχοί  Ιερουσαλήμ,  και  ουκ  εσόμεθα  έτι  ο'ϊ/ειδο$·.  18 και  απάγγειλα 
αΰτοί?  τ^ν  χείρα  του  θεού  η  εστίν  αγαθή  ε'π'  ε'/χε',  και  προς  λόγους 
του  βασιλέως   ους   είπεν   μοι·    και  είπα  *  Αναστώμεν   και  οικοδομή- 

ΐ9  σωμεν.  και  εκραταιώθησαν  αι  χείρες  αυτών  εις  αγαθόν.  19 και  77- 
κουσεν  Σαναβαλλατ  ό  ΆρωνεΙ  και  Τωβιά  6  δούλος  ΑμμωνεΙ  και 

Τήσαμ  6  Άραβεί,  και  εξεγελασαν  ήμάς,  και  ̂ λ^οι/  ε'φ'  ̂ ρά$·  και 
είπαν  Τί  τό  ρήμα  τούτο  ύμείς   ποιείτε;   ή   ε'πι  τον  βασιλέα  ύμείς 

2ο  αποστατείτε;  20 και  επέστρεψα  αύτοίς  λόγον  και  είπα  αύτοίς  Ό  θεός 
του  ουρανού,  αυτός  ευοδώσει  ήμάς,  και  97/χεΐί  δοΰλοι  αυτού  καθαροί, 
και  οικοδομήσωμεν  και  {για»  ονκ  εστίν  μερϊς  και  δικαιοσύνη  και 
μνημόσυνον  εν  Ιερουσαλήμ. 

XIII  ι  χΚαι  ανέστη  'Έλεισούβ  ό  Ιερεύς  ό  μέγας  και  οι  αδελφοί  αυτού  οι 
ιερείς  και  ωκοδόμησαν  τήν  πύλην  τήν  προβατικήν  αύτο\  ήγίασαν 
αυτήν,  και  έστησαν  θύρας  αυτής,  και  εως  πύργου  τών  εκατόν  ήγί- 

2  ασαν,  εως  πύργου  Άνανεήλ.    2  και  ε'πι  χείρας  ανδρών  υιών  Ίερει- 
3  χω,   και  ε'πι  χείρας  υιών  Ζαβαούρ  υιού   Άραρεί.     3  και  τήν  πύλην 
τήν  ίχθυηράν  οικοδόμησαν  υιο\  Άσάν  αυτοί  εστεγασαν  αυτήν,  και 

4  εστεγασαν  θύρας  αυτής  και  κλείθρα  αυτής  και  μοχλούς  αυτής.  4 και 

ε'πι  χείρα  αυτών  κατεσχεν  ε'πι  'Ραμώθ  υιού  Ούρεία  υιού  Άκώς.  και 
5  ε'πι  χείρα  αυτών  κατεσχεν  Σαδώκ  υιός  Έαανά.  5 και  ε'πι  χείρα  αύτών 
κατεσχοσαν  οι  θεκωείν,  και  άδωρηεμ  ουκ  είσήνεγκαν  τράχηλον  αύτών 

6  εί?  δουλείαν  αύτών.     6 και  τ^ι/  πύλην  Ίσανά  εκράτησαν  Ίοειαα.  υιός 

16  α7Γ777Υ€ιλα]  λ  δυρ  Γαδ  Α1  17  διωκοδομησωμεν  Β*  (διοικοδ.  Β3ίΆ)]  ΝΑ 
διοικοδομησομεν  Κ  18  εστιζ/]  εστι  δαρ  Γαδ  Α1  |  αγαθά  Κ*  (αγαθή  Κ0·3)  | 
προϊ]  τον$  ΚΑ  19  Σαλα/3αλ|λατ  Κ  |  Αρωνι  Α  |  Ύωβεια  ΚΑ  |  ο  Αμμωνει 
Κ  ο  Αμμωνι  Α  |  Αραβι  Α  |  ηλ^αρ  Κ  |  ειπον  Α  |  υμευ  ΐ°]  ρ  Γ  ο  Κ€·3νί(1Α 
20  7?μα$]  ημιν  ΚΑ  |  οικοδομησομεν  ΚΑ  |  υαιν]  ημιρ  Κ*  (υ  δαρεΓδΟΓ  Κ^3) 
XIII  1  Έλισουβ  ΚΑ  |  αυτών  Κ*  (αυτού  Κ03)  |  οι  ιερευ  δΐιρ  Γαδ  Αα  |  οικοδό- 

μησαν Κ  |  αυτοί]  ϊη  οι  Γαδ  αΐϊς  Β?  ρΓ  και  Κ*  (οιη  Κ?)  |  οιτι  αντην  Κ  |  πνργον 
Ι°]  πύργους  ΒΚ*  ($  ϊιτφΓοΙ)  Κτ)  |  Α^α^εηλ]  Ναε^λ  Κ  Ανα\μεηλ  Α  2  υιων  ανδρών 
Α  |  Ιεριχώ  Β5  |  Ζαβαουρ]  Ζαχχουρ  Κ  7ιακ\χουρ  Α  \  Αμαρει]  Μιαρι  Α  3  ιχθη- 
ραν  Κ*  (ιχθυηρ.  Κ1)  |  ωκοδόμησαν  Β3ΐ>ΚΑ  |  Ασα»>]  Ασα^αα  Κ  Ασα^α  Α  |  αυτοί] 
ρΓ  και  (δαρ  Γαδ)  Βα1)  |  εστεγασαν  ι°]  εστη\σαν  Α  \  Ονρας]  ρΓ  τας  Κ  |  κλείθρα]  ρΓ 
τα  Κ03  (ταδ  Κς Λ))  4  χείρα  ι°]  θύρας  Κ*  χιραϊ  Κε·α  νκ1  χείρας  Α  |  βπι  -2°]  απο 
ΚΑ  |  Ουρία  ΚΑ  |  Ακω%)  Ακκως  Α  +  και  επι  χείρα,  αυτώ]  κατεσχεν  Μοσολ|λαα'· 
υΐ05  Βαραχιου|  υιου  Μασε'ζεβηα·\  Κ  +  και  επει\  χείρα  αυτών  κατεσχεν  Μοσολ- 
λαμ'Ί  νιος  Βαραχιου  υιον  Μασε^βιηλ'·!  (£ει  δαρ  Γαδ)  Α  |  οηι  και  2°...Βαανα Α  |  Σαδουκ  Κ  5  κατεσχοσαν]  κατεσχον  Λ  |  θεκωειμ  ΚΑ  |  αδωρην  Α  \ 
αυτών  2°]  εαυτών  Α  \  δονλιαν  ΚΑ  6  Ισα^α]  του  Αισανα  ΚΑ  ]  Ιοβιαα]  υιοι 
Εδα'  Κ  Ιοαδα  Α 



XIII  8  ΕΣΔΡΑΣ  Β  (ΝΕΕΜΙΑΣ) 

Β  Φασεκ  και  Μεσονλάμ  νιος  Βαδιά·  αυτοί  εστεγασαν  αυτήν,  και  έστη- 
σαν θύρας  αυτής   κα\   κλείθρα  αυτής  και  μοχλούς  αυτής.  8 και  επί  8 

χείρα  αυτών  εκράτησαν  ' Αν ανίας  υιός  του  Ιωακείμ,  και  κατελιπον 
Ιερουσαλήμ  εως  τείχους  του  πλατεως.    9 και  επ\  χείρα  αυτών  εκρά-  ς 

τησεν  'Ραφαιά,  Άρχων  ήμίσους  περιχώρου  Ιερουσαλήμ.     10 και  επ\  ίο 
χείρα  αυτών  εκράτησεν  Ίεδαιά  υίόί  'Έρωμάθ,  και  κατεναντι  οΙκίας 
αύτοϋ.     και  επ\  χείρα  αύτού  εκράτησεν  Άτούθ  νιος  Άσβανάμ.     11  και  ιι 
δεύτερος  εκράτησεν  Μελχείας  ν'ώς  Ήράμ  και  Άσούβ  νιος  Φααβμωάβ, 
και  εως  πύργον  τών  ναθονρείμ.     12 και  επ\  χείρα  αύτού  εκράτησεν  ΐ2 
Σαλονμ  νιος  Ήλειά,  άρχων  ήμίσονς   περιχώρον  Ίερονσαλήμ,  αύτός 

καϊ   άί   θνγατερες   αύτού.     13τήν   πνλην   τής   φάραγγος   εκράτησαν  13 
Άνούν    και  οι   κατοικούντες   Ζανώ·   αντοϊ  ωκοδόμησαν   αύτήν,  και 
έστησαν   θύρας  αύτής  και   κλείθρα  αύτής   και  μοχλούς  αντής,  και 

χιλίονς   πήχεις  εν   τώ  τε'ιχει   εως   πύλης  τής   κοπριάς.     14 και  τήν  14 
πνλην  τής  κοπριάς  εκράτησεν   Μελχειά  νιος    Ρηχάβ,  άρχων  περι- 

χώρον Βηθαχάμ,   αύτός   και  οι  υιοί  αύτού'   και  εσκεπασαν  αύτήν, 
και  έστησαν   θύρας  αύτής   και   κλείθρα   αύτής   και  μοχλούς  αύτής. 

15 και  το  τεΊχος  κολυμβήθρας  τών  κωδίων  τή  κούρα  του  βασιλέως,  15 
και  εως  τών   κλιμάκων   τών   καταβαινουσών   από   πόλεως  Δαυει'δ. 
16 οπίσω  αύτού  εκράτησεν  Νεεμίας  υιός  Άζαβούχ,  άρχων  περιχώρου  ι6 
Βησόρ,  εως  κήπου  τάφου  Δαυείδ  και  εως  τής  κολυμβήθρας  τής  γεγο- 

νυ'ιας  και  εως  Βηθαβαρείμ.     τ? οπίσω  αύτού  εκράτησαν  οι  Αευεΐται,  τγ 
Βασούθ  υιός  Βανεί.     επ\  χείρα  αύτού  εκράτησεν  Άσαβιά,  άρχων  ήμί- 

σους  περιχώρου   Κεειλά,   τώ  περιχώρω  αυτού.     18 μετ   αύτόν  εκρά-  ιδ 

«Α  6  Βαδια]  Αβδεια  Κ  Βασω·\  Δια*  Ανίά  |  οιη  και  κλειθρα.,.αυτης  3°  Α  | 
κλείθρα]  ρΓ  τα  Κ0·3  8  εττι  χείρα]  επει\ρα  Α  |  εκράτησεν  ΚΑ  |  Ιωακείμ] 
Ϋωκεειμ  Α  |  κατελειπον  Α  |  τειχου$]  ρΓ  του  ΚΑ  |  πλατεως]  πλαταιος  Α 
9  αυτών]  αυτού  Κ3  10  Ιεδαια]  Ιεδδεια  Κ  |  Έρωμαθ]  Ειωμαθ  Κ  Έρωμαφ 
Α  ]  οιη  και  2°  Κ  |  οικία  Α  |  χείρα  αυτού]  χείρας  αντων  Κ*  (χείρα  αυτού 
Κε·3)  |  Ατοι;0]  Αυτούς  Α  |  Ασβαναμ]  Ασβανεαμ  Β3ΐ3<ν1ά>  Ασβενεαμ  Κ  Ασβανια 
Α  11  δεύτερος]  δ  δυρ  Γ&δ  Α3  |  Μελχεια  Κ  \  υιος  ι°]  ρΓ  ο  Κ  |  ϊίραμ] 
Ήρμα  Α  |  Φααβμωάβ  (μ.  δαρ  Γ3.δ  Β3*3)]  Φααθμωαβ  Α  |  ναθουρειμ]  θαννουρειμ. 
Α  12  Σαλουμ]  Οαλουμ  Κ  Σαλλουμ  Α  |  Ηλεία]  Αλλωτ?$  Α  |  αυτοί;  2°] 
ου  δλΐρ  ταδ  Α?  13  φαρα^ος'\  εκράτησαν  Α  |  θύρας]  ρΓ  τας  Κ  |  μοχλού 
Κ  |  χίλιοι  Κ*  (χιλιου*  Κ0·3)  |  τειχει]  τειχ  Α  (δ€0[  Γαδ  ι  ΙΐίΙ)  \  εως]  ως  Κ*  (ε 
δΐΐρβΓδΟΓ  Κ0·3)  |  πύλης]  ρν  της  Κ*Α  14  Βηθαχαμ]  Βηθακαμ  Κ  Βηθαχχαρμα 
Α  |  μοχλού  Α*  (ς  δαρβΓδΟΓ  Α3?)  15  κολυμβηθρα  Κ*  ($  δΐιρβΓδΟΓ  Κ0·3)  |  οηι 
κωδιων  Κ*  (Ηαΐ)  κώλιων  #.ΟΛτα%)  +  θε\τον  Σιλωαμ  Κ  16  Νεεμ,εια*  Κ  |  Α£α- 
βουχ]  Αζαβου  Κ  Αξβουχ  Α  |  περιχώρου]  ρΓ  ημισους  Κε·3ηι£  |  Βησορ]  Βηθ'σουρ 
Α  |  Βτ7#α/3αρειμ,]  Βηθ'α'γγαρειμ  Κ*  Βηθ' 'α-γ*γαβαρειμ  Κε·3  (δΐιρβΓδΟΓ  βα)  Βηθθα- 
-γααρειμ  Α  17  Αευιται  ΚΑ  |  Βα<τοι>0]  Ραουμ  ΚΑ  |  Βάνει]  Βαο^ει  Κ 
Κεειλα]  Καιει|λα  Κ  |  περιχώρω  Κ*  (περιχώρου  [ου  δΐιρ  Γ3.δ]  Κε·3) 
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ΕΣΔΡΑΣ  Β  (ΝΕΕΜΙΑΣ)  XIII  30 

τησαν  άδεΧφοϊ   αυτών  Βεδε\  υιός  ΉναδαΧάτ,  άρχων   ημίσους   περι-  Β 

19  χώρου  ΚεειΧά.     19  κ  αϊ  εκράτησεν  επϊ  χείρα  αύτοΰ  'Άζουρ  υιός  Ιησού, 
άρχων  του  Μασφε,  μετρον  δεύτερον  πύργου  αναβάσεως  της  συνα- 

2ο  πτούσης  της  γωνίας.     20 μετ    αυτόν  εκράτησεν  Βαρούχ  υιός  Ζαβού 
μετρον  δεύτερον  απ 6  της  γωνίας  εως  θύρας  ΒηθεΧισούβ  του  ιερέως 

2ΐ  του  μεγάλου.    21  μετ    αυτόν  εκράτησεν   Μεραμώθ  υιός   Ούρεία  υιού 
Άκώβ  μετρον  δεύτερον  από  θύρας  ΒηθεΧισούβ  εως  εκλείψεως  Βηθε- 

22  Χεισούβ.     22  και    μετ    αυτόν    εκράτησαν   οι   ιερείς  άνδρες  άχεχάρ. 
23  23  κα\  μετ1  αυτόν  εκράτησεν  ΒενιαμεΧν  και  Άσούβ  κατεναντι  ο'ίκου 

αυτών,    μετ   αυτόν  εκράτησεν  Άζαριά  υίός  ΜαδασηΧ  υίός  Άνανία 

24  εχόμενα  ο'ίκου  αύτοΰ.  24  μετ  αυτόν  εκράτησεν  Βανεϊ  υιός  Ήναδάδ 
μετρον  δεύτερον  από  Βηθαζαρια  εως  της  γωνίας  κα\  εως  της  καμπής. 

25  25Φαλάλ  υιού  Έύε\  εξ  εναντίας  της  γωνίας,  κα\  ό  πύργος  ό  εξέχων 
εκ  του  ο'ίκου  του  βασιλέως  ό  ανώτερος  ό  της  αύΧής  της  φυλακής. 

26  και  μετ  αυτόν  Φαδαιά  υιός  Φορός.  26 και  οι  Καθεινεϊμ  ησαν  οί- 
κούντες  εν  τώ  ΏφαΧ  εως  κήπου   πύΧης  του  ύδατος  εϊς  άνατοΧάς· 

27  κάί  ό  πύργος  εξέχων.  27 μετ  αυτόν  εκράτησαν  οι  θεκωε\ν  μετρον 
δεύτερον  εξ  εναντίας  του  πύργου  του  μεγάΧου  του  εξέχοντος  κα\  εως 

28  του  τείχους  'ΌφοαΧ.     28άνώτερον  πύΧης  τών  Ιππων  εκράτησαν  οι 
29  ιερείς,  άνηρ  εξ  εναντίας  ο'ίκου  αυτού.  29 μετ  αυτόν  Σαδδονκ  υιός 

'Έμμηρ  εξ  εναντίας  ο'ίκου  αυτού,     και  μετ'  αυτόν  εκράτησεν  Σαμαιά 
3ο  υιός  'Έχενιά,  ό  φύΧαξ  ο'ίκου  της  ανατολής.  30 μετ'  αύτόν  εκράτησεν 

Άνανιά  υιός  ΎεΧεμιά  και  Άνούμ  υιός  Σελε  έκτος  μετρον  δεύτερον, 

μετ'  αύτόν  εκράτησεν  ΜεσουΧαμ  υιός  Βαρχειά  εξ  εναντίας  γαζοφυ- 

18  Βεδει]  Βεξερ  Χ  Βενει  Α  |  Ηναόαδ  Α  19  Αξορ  Χ*  {ΑξΌνρ  Ν0·3)  |  «Α 
Μασ0ε]  λίαμφε  Χ  \  της  γωνίας]  οπί  της  Α  20  μετ]  γχ  και  Α  |  αυτον\ 
Χ*  (αυτο|  Χ?ν'ά)  |  Ζαβρον  Χ  |  Βηθελισονβ]  Βηθαίλισονβ  Χ  Βηθελει·\  Ασσονβ  Α 
21  Ουρεια]  Σονρια  Χ  Ουρία  Α  |  Ακωβ]  Ακκω?  ΧΑ  |  μετρος  Α  |  οπί  θνρας  Χ?  | 
Βηθελισονβ]  Βηθαιλεισον  Χ  Βηθελησονβας  Α  \  εκλείψεως]  εκλιψεως  Χ  εκθλί- 

ψεων Α  |  Βηθελεισονβ]  Βηθαιλεισονβ  Χ  Βηθελιασονβ  Α  22  αχεχαρ] 
χεχαρ  Χ  αχχεχξαρ  Α  23  Σονβ  Χ*  Ασουβ  Χ1  (Α  5ΐφβΓ50Γ)  |  αντων]  ων 
δυρ  ΓΣ15  ΑΕί  |  μετ  2°]  ρΓ  και  Χ  |  Μαδασηλ]  Μαασιου  Α  \  νιος  2°]  νιου  Χ* 
(υιοί  Χ0·3)  Α  24  μετ]  ρΓ  και  Χ  \  Βηθαξαρεια  Χ  25  Φαλαλ]  Φαλακ  Χ 
Φαλα£  Α  |  Ευει]  Ένζαι  Α  26  Καθεινεϊμ]  ̂ αθεινιμ  Χ  Χαθινειμ  Α  \  εως\ 
κήπου  πύλης  εν\  τω  ΙΙφαλ  Χ  |  εξέχων]  ρτ  ο  ΧΑ  27  θεκωειμ  Α  |  τον  2°]  το 
δΐιρ  ταδ  Α1  |  Οφοαλ]  του  Οφλα  Χ  τον  Σοφλα  Α  28  αυτοί;]  εαυτού  Χ 
ρΓ  μετ  Α  29  μετ  αυτόν  ι°]  +  εκράτησεν  Β^'  (δΐιρεΓδΟΓ)  ΧΑ  |  Σαδουχ  Χ  | 
αυτόν]  εαυτού  ΧΑ  |  Σαμαια]  Σεμεια  Χ  |  Έ,χενια]  Σεχενια  ΧΑ  |  ο  φνλαξ 
οίκου]  φυλαξ  της  πύλης  ΧΑ  30  Ύελεμια. .  .Σβλβ]  Ύελεμιας·\  και  Ανονμ 
υιος\  'ΐελεμια'  και  Ύελε\μιας  υιος  Σαλεφ'  Χ  ίΣεεμια'  και  Ανωμκ  νιος  Σελεφ'" 
Α  |  εκτο5]  ρτ  ο  Χ^νκΐ  0|  €ΚΤ0  ̂ ς.α)  ̂   |  μ€Τ  2ο]  ρΓ  και  ̂   |  βαρχεια]  Βάρια 
Α  |  γαζζοφνλακειον  (ύο)  Χ 
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Β  Χακιού  αυτόν.     7,1  μετ  αντον  (κράτησαν  Μελχειά  νιος  τον  ΣαραφεΙ  εως  31 
Βηθαναθείμ,  κα\  οι  ροβοπωλαι  απέναντι  πνλης  τον  Μαφεκάδ  και  εως 

ανά  μέσον  της  καμπής.    32 και  ανά  μέσον  αναβάσεως  της  πνΧης  της  32 
προβατικής  έκράτησαν  οι  χαλκεΐς  και  οι  ροβοπωλαι. 

ΙΚαΙ  εγένετο  ήν'ικα  ήκονσεν  Άναβαλλάτ  οτι  ημείς  οικοδόμου-  ι  (33)  XIV 
μεν  το  τείχος,  και  πονηρον  αύτώ  έφάνη,  και  ώργίσθη  επ\  πολύ, 

και  έξεγέλα  επ\  τοΊς  Ίονδαίοις,     2 και  είπεν  ενώπιον  των  αδελ-  2  (34) 
φών  αντον    Αντη   η   δύναμις   Σομορών,    οτι   οι    Ίονδαϊοι  ούτοι 
οίκοδομονσιν    την    έαντων    πόΧιν ;    3και   Ύωβίας   6   Άμμανείτης  3  (35) 
έχόμενα  αντον  ηΧθεν  και  είπαν  προς  έαντούς  Ήίή  θνσιάσονσιν  η 
φάγονται  επ\  τον  τόπον  αντών;   ονχ\  άναβήσεται  άλώπηξ  και 
καθελεί  το  τεΊχος  ΧΊΘων  αντών;    4ακονσον  6  θεός  ημών,  οτι  έγε-  4  (36) 
νήθημεν  εϊς  μνκτηρισμόν,  5  και  επίστρεψον  όνειδισμόν  αντών  εις  5  (37) 
κεφαλήν  αντών,  και  δό?  αντονς  εις  μνκτηρισμόν  εν  γη  αιχμαλω- 

σίας, 6 και  μή  καΧίιψης  έπ\  άνομ'ιαν.  7 Και  εγένετο  ως  ήκον-  ̂  
σεν  Σαναβαλλάτ  και  Ύωβιά  και  οί  "Αραβες  και  οι  Άμμανείται  οτι 
άνεβη  η  φνη  το7ς  τε'ιχεσιν  Ιερουσαλήμ,  οτι  ήρξαντο  αι  διασφαγα\ 
άναφράσσεσθαι,  και  πονηρον  αντοΐς  έφάνη  σφόδρα.     8 και  σννή-  8  (-.) 
χθησαν  πάντες  επ\  το  αντό  ελθειν  παρατάξασθαι  εν  Ίερονσαλήμ. 
9  και  προσηνξάμεθα  προς  τον  θεόν  ημών,  και  εστήσαμεν  προφύ-  9  (β) 

λακαί  67τ'  αντονς  ημέρας  και  ννκτός  από  πρόσωπον  αντών.    10  και  ίο  (4) 
είπεν  Ιούδας  Σννετρίβη  ή  ίσχνς  τών  εχθρών,  και  όχλος  πολύς, 

και  ήμεϊς  ον  δννησόμεθα  οίκοδομείν  εν  τω  τε'ιχει.     11  και  είπαν  11(5) 
οι  θλίβοντες  ημάς  Ου  γνώσονται  και  ούκ  οψονται  εως  οτου  ελθω- 
μεν  εις  μέσον  αυτών  και  φονεύσωμεν  αυτούς  και  καταπαΰσωμεν 

τό  έργον.     12 και  εγένετο  ως  ήλθοσαν  οι  Ιουδαίοι  οι  οίκοϋντες  ΐ2  (ό) 
έχόμενα  αυτών,  και  ε'ιποσαν  ημίν  Αναβαινονσιν  εκ  πάντων  τών 
τόπων  έφ'  ημάς·  13  και  έστησα  εϊς  τά  κατώτατα  τον  τόπον  κατό-  13(7) 

ΝΑ  31  Μελχια  Α  |  Σαραφει]  Σεραφειν  Κ  Σαρεφι  Α  |  Βηθαναθείμ]  Βηθανα- 
θιω  &*ν[άτον  Βηθαναθι  Ν0·3  Βηθανναθινιμ  Α  |  ροποπωλαι  Κε·3νίάΑ  ̂ ί6Π1  | 
Μαφεκαδ]  Μαφεθαδ  Κ  |  ανα  μέσον]  αναβάσεως  ΚΑ  32  αναβάσεως] 
ρΓ  της  Κε·3  (δΐιρ6Γ50Γ)  οπι  Α  XIV  1  Σαναβαλλάτ  Α  |  οτι]  +  ο  Κ*  (ίπιρΓοο 
Κ?)  |  αντω  εφανη]  ην  αντω  ΚΑ  3  Ύωβις  Κ*  (α  δΐιρβΓδΟΓ  Κα3)  |  Αμμανιτης 
ΚΑ  |  αυτοί  Κ*νιά  [αντον  Κ?)  |  ειπεν  Κ  5  αντους]  αντοις  Α  \  μνκτηρισμόν] 
ονειδισμον  Κ0·3111^  6  ανομία  Κ  7  Σαναβαλατ  Κ  |  Αμμανιται  Κ  +  ί> 
οι  Α'ςωτιοι  Κε·3Π1£>ηί  ]  ̂  φνη]  οπι  η  Κ  8  παραταξασθαι]  ρτ  και  Α  |  εν] 
εις  Κ  10  όχλος  ΒΚ*  (υ  δΐιρεΓδΟΓ  Κε·3)]  ο  χονς  Α  |  οπι  ημείς  Κ*  (Ιιαο  Κ°·3ηι£) 
11  οπι  ον  Κ*  (δπρεΓδΟΓ  Κε·3)  12  οι  οικουι/τεχ]  οπι  οι  Κ*  (δαρεΓδΟΓ  Κ0·3)  | 
ειποσαν]  ειπον  Α  \  οπι  πάντων  Κ*  (ηαο  Κ°·3ιη£)  |  τόπων]  +  επιστρε\ψετε 
^ο.3(πΐ£)  ̂ 36ς  Γαδ  6  ΓεΓβ  ΙϊΙί  ίη  Κ)  πάντων  (δίο)  Α  |  εφ  ημας]  εφ  ημέρας  Κ*νί(1 
(ευ  ημας  Ν05)  13  έστησαν  Κ  (Ηδ) 
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XIV  23 

πισθεν  τον  τείχους  εν  τοίς   σκεπεινοίς,   και  έστησα  τον   Χαον  Β 
κατά   δήμους    μετά  ρομφαίων   αυτών,   Χόγχας  αυτών   και  τοξα 

(δ)  14  αυτών.  14 και  είδον,  και  άνεστην  και  απα  προς  τους  έντιμους 
και  προς  τους  καταλοίπους  του  Χαοΰ  Μη  φοβηθήτε  άπο  προσ- 

ώπου αυτών  μνήσθητε  του  θεου  ημών  του  μεγάλου  και  φοβερού, 
και  παρατάζασθε  περι  τών  αδελφών  υμών,  υιών  υμών,  θυγατε- 

(9)  15  ρων  υμών,  -γυναικών  υμών  και  οίκων  υμών.  15 και  εγενετο  ήνίκα 
ή'κουσαν  οι  εχθροί  ημών  οτι  εγνώσθη  ήμΐν,  και  διεσκεδασεν  6 
θεός  την  βουλήν  αυτών  και  επεστρεψαμεν  πάντες  ήμεΐς  είς  το 

(ίο)  ι6  τείχος,  άνήρ  είς  το  έργον  αυτοΰ.  16 και  εγενετο  άπο  της  ημέρας 
εκείνης  ήμισυ  τών  εκτετιναγμενων  εποίουν  το  έργον,  και  ήμισυ 
αυτών   άντείχοντο,  και  Χόγχαι   και  θυρεοί   καϊ  τα.  τόξα  και  οι 

(ιι)  17  θώρακες  και  οί  άρχοντες  οπίσω  παντός  ο'ίκου  Ιούδα  Ι?τών  οικο- 
*δομούντων  εν  τω  τείχει.  και  οι  α'ίροντες  εν  τοΊς  άρτήρσιν  εν 
όπλοις·  εν  μια  χειρ\  εποίει  αυτό  το  έργον,  και  μια  εκρατει  τήν 

(12)  ι8  βολίδα.     18 και  οικοδόμοι,  άνήρ  ρομφαίαν  αυτοΰ  εζωσμενος  επί 
όσφύν  αυτοΰ,  και  οίκοδομοΰσαν  και  6  σαλπίζων  εν  τη  κεράτινη 

(13)  19  εχόμενα  αυτοΰ.     19  και  είπα  προς  τους  έντιμους  και  προς  τούς 
άρχοντας  και  προς  τους  καταλοίπους  τοΰ  λαοΰ  Τό  έργον  πλατΰ 
και  πολύ,  και  ήμεϊς  σκορπιζόμεθα  επί  τοΰ  τείχους  μακράν  άνήρ 

(14)  2ο  από  τοΰ  αδελφοΰ  αυτοΰ.    2°εν  τόπω  ου  εάν  άκούσητε  τήν  φωνήν 
της  κεράτινης,  εκεί  συναχθήσεσθε  προς  ημάς,  και  ό  θεος  ημών 

(15)  2ΐ  πολεμήσει  περί  ήμών.     21  και  ήμεΐς  ποιοΰντες  το  έργον,  και  ήμισυ 
αυτών  κρατούντες  τάς  Χόγχας  άπο  άναβάσεως  εως  τοΰ  όρθρου, 

(ιό)  22  εως  εξόδου  τών  άστρων.    22 και  εν  τω  καιρώ  εκείνω  είπα  τω  λαω 
Αύλίσθητε  εν  μέσω  Ιερουσαλήμ,  και  εστω  νμίν  ή  νύξ  προφυ- 

(17)  23  λακή,  και  ή  ήμερα  έργον.     23 και  ή'μην  εγώ  και  οί  άνδρες  της 

13  τοις]  +  δι\ακοσ ιοι  είκοσι  Κ*  (ΐηαρΓοΙ)  Κ?)  |  σκεπεινοις]  +  οπου  ενεπιβατα  ΝΑ 
ην  Κ*  (ΐΓηριτώ  Κ?)  |  αυτών  ι°]  εαυτών  Α  |  τοξα]  ρ  γ  τα  Κ^ππίνϊά  |  αυτων  ̂  
εαυτών  Α*νιά  (γο.5  ε  Α?)  14  ιδον  Α  |  ανέστη       (ν  δίφεΓδΟΓ  ̂ ε·α)  |  είπα] 
ειπον  ΚΑ  |  και  4°]  +  προς  τους  στρατηγούς  κ  Κ°·α  ("'εε) Α  |  οιη  μη  £\*νί<ΐ 
(ΗαΙ)  Κ^·"1*"1^)  |  θυγατέρων]  γ>χ  και  Α  |  οίκων]  οικιών  Κ  15  ηκουσαν] 
έγνωσαν  Α  16  εκτετιναγμενων]  εκτεταγμενων  ΚΑ  |  αντειχοντο]  αντι- 
χον  Κε·*νω  |  λονχαι  Α  |  τα  τοξα]  το  ταξα  Α  17  αιροντες]  διαιροντες 
ί\  |  αυτο]  αυτού  Κ03  (υ  2°  δίψεΓδΟ")  εαυτού  Α  |  μια  2°]  ρτ  εν  ΚΑ  |  βολιδαν 
Κ*  (ν  ΐιηρΓοΙ)  Ν*)  18  οικοδόμοι]  ρτ  οι  ΚΑ  |  αυτού  ι°]  εαυτού  Α  \  οσφυν]οσ- 
φυος  Κ  ρΓ  την  Α  |  αυτού  2°]  εαυτού  ΚΑ  |  ωκοδομουσαν  ΚΑ  |  αυτού  3°]  εαυτού  Κ 
19  άρχοντα*]  ρΓ  ένδοξους  Κ*  (ΐπιρΓοΙ)  Κ?)  20  συναχθησεσΟαι  ΚΑ  |  πολεμη- 
σει]  +  το  έργον  Κ*  (ίιηρΓοΙ)  Κ?)  21  τ/μευ]  η,αυ  Κ  ήμισυ  Α  \  κρατούντες]  ρΓ 
οι  Ν  |  οπι  εωϊ  ι°  Β^'^ΚΛ 
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προφυλακής  οπίσω  μου,  και  ουκ  ην  εξ  ημών  έκδιδυσκόμενος  άνηρ 
τά  Ιμάτια  αυτού. 

*Και  ην  κραυγή  του  λαού  κα\  γυναικών  αυτών  μεγάλη  προς  τους  ι  XV 
αδβλφούϊ  αυτών  τούς  Ιουδαίους.    2  και  ήσάν  τιν€ς  λέγοντες  Έι>  υιοϊς  τ. 
ημών  κα\  εν  βυγατράσιν  ημών  ημείς  πολλοί·  κα\  λημψόμεθα  σιτον, 

και  φαγόμεθα  κα\  ζησόμεθα.     3  και  εϊσ'ιν  τίνες  λέγοντες  Αγροί  ημών  3 
κα\  αμπελώνες  ημών  κα\  οικίαι  ημών,  ημείς  διεγγυώμεν  καί.  λημψό- 

μεθα  σιτον  κα\  φαγόμεθα.     4 και  είσ'ιν  τίνες  λέγοντες  'Έδανισάμεθα  4 
άργύριον  εις  φόρους  του  βασιλέως,  άγροϊ  ημών  κα\  αμπελώνες  ημών 
και  οικίαι  ημών.     5  νυν  ως  σαρξ  αδελφών  ημών  σαρξ  ημών,  ως  υιοί  5 
ημών  υιοί  αυτών  κα\  Ιδού  ημείς  καταδυναστεύομεν  τούς  υιούς  ημών 
κα\   τάς    θυγατέρας   ημών    εις    δούλας,    καί   είσίν    από  θυγατέρων 
ημών  καταδυναστευόμεναι·  καί  ουκ  εστίν   δύναμις  χειρός  ημών,  και 
άγρο\   ημών    και   αμπελώνες    ημών   τοις    εντίμοις.      6 κα\   έλυπηθην  6 
σφόδρα  καθώς  ήκουσα  την  κραυγην  αυτών  κα\  τούς  λόγους  τούτους. 

7  και  έβουλεύσατο   καρδία  μου  έπ'  έμέ,  και  έμαχεσάμην  προς  τούς  η 
έντιμους  κα\  τούς  άρχοντας  και  είπα  αύτοΐς  Απαιτήσει  6  άνηρ  τον 

άδελφόν   αυτού  ύμείς  απαιτείτε·   κα\   έδωκα  επ'  αυτούς  έκκλησίαν 
μεγάλην,  8  και  είπα   αύτοίς   Ήμεις   κεκτημεθα  τούς  αδελφούς  ημών  8 
τούς  ̂ Ιουδαίους  τούς   πωλούμενους  τοις  εθνεσιν  εν   εκουσίω  ημών 
και  ύμείς  πωλείτε  τούς  αδελφούς  ημών  ;    και  ησύχασαν  και  ούχ  εΰρο- 
σαν  λόγον.    9 και  είπα  Ούκ  αγαθός  λόγος  ον  ύμείς  ποιείτε·  ούχ  ούτως  ς 
εν  φόβω  θεού  ημών  άπελεύσεσθε  από  όνειδισμού  τών  εχθρών  ημών. 

10 και  οι  αδελφοί  μου  και  οι  γνωστοί  μου  και  εγώ  εθηκαμεν  αύτοίς  ίο 
άργύριον  και  σιτον,  ενκατελίπομεν  δε  Την  άπαίτησιν  ταντην.     ιτεπι-  ιι 
στρέψατε  δη  αύτοί  ώς  σήμερον   άγρούς  αυτών,  άμπελώνας  αύτών, 

ελαίας  αύτών   και  οικίας  αύτών,  και  άπό  του  άργυρ'ιου  τον  σιτον 
και  τον  οίνον   και  έξενέγκατε  έαυτοίς.     12 και  είπαν   Άποδώσομεν  ΐ2 

23  οπίσω]  ρΓ  οι  Χα3  (δυρεΓδΟΓ)  |  οπι  εξ  ημών  Χ*  (δυρεΓδΟΓ  Χε·3)  |  αυτοί»] 
εαυτού  Χα?Α  XV  1  αντων  2°]  εαυτών  ΧΑ      2  αγομεθα  Χ*  (φ  δυρεΓδΟΓ 
Χ0·3)  3  αγροί]  εν  υιοις  Χ*  (ΐηιρΓοΐ)  Χ?  δΐιρβΓδΟΓ  αγροί  Χε·3)  4  εδανει- 
σαμεθα  Β3?1)  5  νυν]  ρν  και  Α  |  νιοι  αυτών  υιοι  υμων  Α  |  τοις  υιοις  Α  | 
οπι  και  τας  θυγατέρας  ημων  Χ*  (ηαΐ)  Χ0·3  ϊηί)  |  δουλα$]  δουλουϊ  ΧΑ  |  χειρός] 
χειρών  Χ*  {χειρός  Χε·3)  Α  6  ελυπηθησαν  Α*  (σα  Γ3.δ  Α?)  7  ειπα] 
ειπον  Α  |  ο  ανηρ]  οπι  ο  Α  |  αυτού]  εαυτού  ΧΑ  8  ειπα]  ειπον  Α  \  ημείς] 
υμεΐί  Β*  (ημ.  Β3ΐ>)  |  του  πωλ.  Χ*νί<3  \  υμεις]  ημείς  Α  |  ημων  3°]  νμων  Χε·3  Α 
9  λόγος]  ρΓ  ο  ΧΑ  |  απελευσεσθε]  επελευσεσθαι  Χ  απελευσεσθαι  Α  \  έχθρων]  ρτ 
εθνω\  των  ̂ ε·»(π»ε&)  10  αντοις]  εαντοις  ΧΑ  |  εγκατελιπομεν  Β5  εγκατελει- 
πομεν  Α  [  δε]  δη  Β3Ϊ3ΧΑ  11  αυτοί]  αυτοις  ΧΑ  |  σήμερον]  η  ημερον  Α  \ 
αμπελώνας]  ρΓ  και  ΧΑ  |  ελαια?]  ελαιώνα*  Χε·3Α  ρΓ  και  Χ  |  οινον]  +  και  το 
ελαίου  χε·*™&Α  |  οπι  και  4°  Α 
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και   7ταρ'  αυτών  ου   ζητήσομεν  όντως   ποιήσομεν  καθώς  συ  λέγεις.  Β 
κα\  εκάλεσα  τους  ιερείς  και  ώρκισα  αυτούς  ποιήσαι  ως  το  ρήμα  τούτο. 

13  13  και  την  άναβολήν  μου  έξετίναξα  καϊ  είπα  Ούτως  εκτινάξαι  6  θεάς 
πάντα  άνδρα  ος  ου  στήσει  τον  λόγοι/  τούτον  εκ  του  οίκου  αυτού 
καϊ  εκ  κόπου  αυτού,  καϊ  εσται  ούτως  εκτετιναγμενος  καϊ  κενός,  καϊ 
είπεν  πάσα  ή  εκκλησία  Αμήν,  καϊ  ήνεσαν  τον  κνριον  καϊ  εποίησαν 

ΐ4  ό  λαό$  το  ρήμα  τούτο.  Ι4'Α7τό  ημέρας  ής  ενετείλατό  μοι  είναι 
εις  άρχοντα  αυτών  εν  γη  Ιούδα,  άπο  έτους  εικοστού  καϊ  εως  έτους 
τριακοστού   καϊ  δευτέρου  τώ   Άρσεναθά,    ετη   δώδεκα,   εγώ   καϊ  οι 

15  αδελφοί  ημών  β'ιαν  αυτών  ουκ  εφαγον.  15 και  τάς  βίας  τάς  πρώτας  ας 
προ  εμού  εβάρυναν  67τ'  αυτούς,  καϊ  ελάβοσαν  παρ*  αυτών  εν  άρτοις 
καϊ  εν  ο'ίνω  εσχατον  άργύριον,  δίδραχμα  τεσσεράκοντα,  καϊ  οι  εκτετι- 
ναγμενοι  αυτών  εξουσιάζονται  επϊ  τον  λαον   καϊ  εγώ  ουκ  εποίησα 

ι6  ούτως  άπο  προσώπου  φόβου  θεού.  16  καϊ  εν  εργω  τού  τείχους  τούτων 
ουκ  εκράτησα,  άγρον  ουκ  εκτησάμην  καϊ  πάντες  οι  συνηγμενοι  εκεί 

τη  επϊ  τό  έργον.  17 καϊ  οι  Ιουδαίοι  εκατόν  καϊ  πεντήκοντα  άνδρες,  καϊ 
ερχόμενοι  προς  ημάς  άπο  τών  εθνών  τών  κύκλω  ημών  επϊ  τράπεζάν 

ι8  μου.  18  και  ήν  γινόμενον  εις  ήμεραν  μίαν  μόσχος  εις,  καϊ  πρόβατα 
εκλεκτά  καϊ  χίμαρος  εγίνοντό  μοι,  και  ανά  μέσον  δεκα  ημερών  εν 
πάσιν  οίνος  τω  πλήθει·  και  συν  τούτοις  άρτους  τής  βίας  ουκ  εζήτησα, 

19  οτι  βαρεία  ή  δουλία  επϊ  τον  λαον  τούτον.  19 μνήσθητί  μου  6  θευς 
εις  αγαθόν  πάντα  οσα  εποίησα  τώ  λαω  τούτω. 

Π)  XVI  ι  ΙΚαΊ  εγενετο  καθώς  ήκούσθη  τώ  Σαναβαλλάτ  και  Ύωβία  καϊ  τώ 
Γήσαμ  τώ  Άραβϊ  και  τοις  καταλοίποις  εχθροίς  ημών  οτι  ωκοδομήθη 
το  τείχος,  καϊ  ου  κατελείφθη  εν  αύτοίς  πνοή.  εως  τού  καιρού  εκείνου 

2  θύρας  ουκ  επέστησα  εν  ταίς  πύλαις.  2  καϊ  άπεστειλεν  Σαναβαλλάτ  καϊ 
Τήσαμ  προς  με  λέγων  Αεύρο  και  συναχθώμεν  επϊ  το  αυτό  εν  ταίς 
κώμαις  εν  πεδίω   Ένώ'  καϊ  αύτοϊ  λογιζόμενοι  ποιήσαι  μοι  πονηρίαν . 

12  καθώς  σν  λέγεις]  καθώς  οι  λέγοντες  Ν*  κ.  σοι  λέγεις  Να  13  εξετι-  ΝΑ 
ναξα]  ενέτεινα  Ν*  εξετειναξα  Ν0Ε  |  ειττα]  ειπον  Α  |  τον  κνριον]  τον  λογον  κν 
Ν0,3  |  το  ρημα  τοντο]  τον  λογον  τοντον  Νε;ιιη£  14  απο  Ι°]  ρτ  και  γε 
^α.3ΐη&νί(ΐ  |  ημ€ραι]  ρΓ  της  Ν*  (ΐπιρΓοΙ^  Ν€·α  ν'ά)  Α  |  Αρσεναθα]  Σαρσαθα  Ν  Αρ- 
θασασθαι  Α  +  τω  βασιλει        ™8  |  ημών]  μου  ΝΑ  15  ελαβον  Ν*  (ελαβο- 
σαν  Ν0·3)  |  εν  αρτοις  ΒΝ0·3]  αρτον  Ν*  εν  αντοις  Α  |  οιτι  εν  2°  Ν*  (1ιαΙ>  Ν01)  | 
διδραγμα  Α  |  τεσσαρακοντα  Β?Α  |  εκτεταγμενοι  Ν*  (εκτετιναγμ.  Ν0·3)  |  και 
εγω]  καγω  Α  17  οπι  και  ι°  ΝΑ  |  εχομενοι  Ν*  {?ρχ.  Ν0,1)  18  γιγνο- 
μενον  Α  |  οιώ  μιαν  Ν*  (ΗαΙ>  Ν3?πι>ί)  |  πρόβατα]  +  εξ  ΝΑ  |  δεκα]  ρτ  των  Α  \ 
άρτος  Α  \  δονλεια  Β*?,5Α  XVI  1  Αραβει  ΒΛ?ι>  Ν  |  εχθροις]  των  έχθρων 
ΝΑ  (  ωκοδομήθη]  ωκοδομησα  Νε  ;ιΑ  |  οπι  εν  ι°  Α  |  εως]  ρΓ  και  γε  Ν0·3  (κπρβΓδΟί*) 
Α  |  λαον  Ν*  (καιρόν  Ν03)  |  εν  2°]  επι  Ν*  (ϊπιρΓοΙί  Ν03)  2  Ενω]  Ωνα ΝΑ  |  μοι  ποιήσαι  Α 

ι9ι 



χνι  3 ΕΣΔΡΑΣ  Β  (ΝΕΕΜΙΑΣ) 

Β  3 και  άπ έστειλα  επ'  αυτούς  αγγέλους  λέγων  "Εργον  /ιε'γα  ε'γώ  ποιώ,  3 
και  ού  δυνησομαι  καταβήναι,  μη  ποτε  κατάπαυση  το  έργον  ως  αν 
τελειώσω  αυτό,   καταβησομαι  προς  υμάς.     4  και  απέστειλαν    προς  4 
με  ως  το  ρημα  τούτο,  και  απέστειλα  αύτοΊς  κατά  ταύτα.     5  και  απί-  5 
στείλει/  προς  με  Σαναβαλλάτ  τον  παιδα  αυτόν,  και  έπιστολην  άνεω- 

γμένην  εν  χ^ιρι  αυτού.    6  και  ην  γεγραμμένον  εν  αυτή  Έν  εθνεσιν  6 
ηκούσθη  οτι  συ  και  οι  Ιουδαίοι  λογίζεσθε  άποστατησαι·  διά  τοΟτο 
οικοδομείς  το  τείχος,  και  σύ   εσ?7  αυτοϊς  είς  βασιλέα.    7  κ  αϊ   προς  η 

τούτοις  προφητας  εστησας  σεαντω,  ινα  καθίσης  εν  ̂ Ιερουσαλήμ  εϊς 
βασιλέα  επ\  Ίουδα·   και  νυν  απαγγελήσονται  τω  βασιλεΐ  οί  λόγοι 
ούτοι,     και  νυν  δεύρο  βονλευσώμεθα  επ\  το  αυτό.    8 και  απε'στειλα  8 
προς  αυτόν  λέγων  Ουκ  έγενηθη  ώς  οι  λόγοι  ούτοι  ους  συ  λέγεις' 
οτι  από  καρδίας  σου  σύ  ψεύδη  αυτούς.    9 οτι  πάντες  φοβερίζουσιν  $ 

ημάς  λέγοντες  'Έκλυθησονται  χεϊρες  αυτών   από  του  έργου  τούτου, 
και  ού  ποιηθησεταΐ'  και  νυν  εκρατα'ιωσα  τάς  χείρας  μου.  Ι0Και  ίο 
εγώ  είσηλθον  εις  οίκον  ΣεμεεΙ  υίοΰ  Ααλεά,  υιόν  Μ,ειταηλ,  αυτός  συνε- 

χόμενος" κα\  είπεν  Συναχθώμεν  είς  οίκον  του  θεού  εν  μέσω  αυτού 
και  κλείσωμεν  τας  θύρας  αυτού,  οτι  έρχονται  νυκτός  φονεύσαί  σε. 
"και  είπα  Ύίς  εστίν  ό  άνηρ  ος  είσελευσεται  είς  τον  οίκον  και  ζησεται ;  ιι 
12 και  έπέγνων,  και  ιδού  ό  θεός  ουκ  άπέστειλεν  αυτόν,  οτι  η  προφητεία  ιη 
λόγος  κατ'  εμού·  και  Ύωβια  και  Σαναβαλλάτ  έμισθώσαντο  Ι5έπ'  έμέ  13 
οχλον,  οπως  φοβηθώ   και  ποιήσω  ούτως  και  άμάρτω  και  γένωμαι 

αντοϊς  είς  όνομα  πονηρόν,  οπως  όνειδ'ισωσ'ιν  με.     14 μνησθητι  ό  θεός  14 
Ύωβία  και  ΆναβαλλάΥ,  ωί  τα  ποιήματα  αυτού  ταύτα·  καϊ  τω  Νοαδία 
τω   προφήτη   και   καταλοίποις   τών   ιερέων    οι    ησαν  φοβερίζοντές 

με.     15  και   έτελέσθη  τό  τε"ιχος   πέμπτη  και  είκάδι  τού  Έδούδ  εί?  15 
[Α       3  €ΐτ]  προς  Κ*  (επ  Κ0·*  ̂ Β)  |  αγγέλους]  αγγε  δυρ  Γαδ  5  ίοιίε  Κίί  Α1      4  οηι 

και  απέστειλαν... τούτο  Α  δ  απεστιλαν  Κ*  (απεστιλεν  Κ°3)  |  Σανα- 
βαλλάτ]-^ κατ  α  τον  λογον  τούτον  το  πέμπτον  Κ°·3Πΐε  |  αυτού  Ι°]  εαυτοί;  Α 

6  ηκονσθη]  +  κ  Τοσεμ*  ειπεν  Κ0·3111^  |  οηι  οτι  συ  Α  |  τούτο]  τι  Α  \  οικοδομείς] 
τρτ  συ  ΚΑ  I  εση]  γινη  Κ  γιγνη  Α  7  επι]  εν  ΚΑ  8  απέστειλα  Β3*5 
Κε·3  (αττεστιλα)  Α]  απέστειλα*  Β*  αττεστιλεν  Κ*  νίά  |  ου$  Β  Κε·3]  ως  Κ* Α  |  οηι 
συ  2°  Κ*  (δαρεΓδΟΓ  Κ0·3)  9  φοβερουσιν  Κ*  [φοβερίζουσιν  Κ0·3)  |  χείρες] 
χείρας  Κ*  (χείρες  [ε  δυρ  Γ&δ]  Κε·3)  ρΓ  αι  Α  |  οιη  νυν  Κε·3  10  και  εγω] 
καγω  Α  |  Σεμει  Α  |  Δαλαια  ΚΑ  |  νιον]  υιου  Κ0·3  |  Μειτα^λ]  Μιτατ?λ  Κ  Μεη- 
ταβεηλ  Α  |  αυτοί]  ρΓ  κ  Β3ΐ)Π1£ΚΑ  |  φονευσαι  σε  νυκτός  Κ0·-1™1  11  ειπα] 
είπαν  Κ  ειπον  Α  |  ανηρ]  +  οιος  εγω  φευξεται]  η  τις  οιος  εγω  Κε·3 ™8  +  οιος  ε.  φ.\ 
η  τις  οιος  ο  ανηρ  Α  \  ζησεται]  +  ουκ  εισελευσομαι :  Κε·3(πι£>  12  προφητια 
ΚΑ  |  Ύωβιας  ΚΑ  13  επ  εμε]  επε  Α  14  Αναβαλλατ]  Σαναβ.  Β3ΐί  τω 
Σαναβαλλατ  ΚΑ  |  Νωαδια  Α  |  καταλοιποις]  ρν  τοις  ΚΑ  |  ιερέων]  προφητών 
Κε·3  (προφητ  δίφ  Γαδ)  Α  15  ροδί  τείχος  δες  χ\  ϊη  Κ*  |  Εδοκδ]  Ελοΐ'λ 
Β*ΚΑ*ά  +  μψο$  Κ Ι()2 



ΕΣΔΡΑΣ  Β  (ΝΕΕΜΙΑΣ) 

χνπ  7 

ι6  πεντήκοντα  και  δύο  ημέρας.     16 και  εγενετο  ηνίκα  ήκονσαν  οι  εχθροί  Β 
ημών,  και  εφοβήθησαν  πάντα  τα.  εθνη  τα  κνκΧω  ημών,  κα\  επεπεσεν 
φόβος  σφόδρα  εν  οφθαΧμοίς  αυτών,  και  έγνωσαν  οτι  παρά  τον  θεον 

17  ημών  εγενήθη  τεΧειωθήναι  το  έργον  τοντο.  17  και  εν  τάϊς  ημεραις 
εκείναις  άπο   ποΧΧών   εντίμων   Ιούδα  ̂ πιστολά!  επορενοντο  προς 

ι8  Ύωβίαν,  και  αι  Ύωβία  ηρχοντο  προς  αντονς·  18 οτι  πολλοί  εν  Ιούδα 
ένορκοι  ήσαν  αίιτψ,  οτι  γαμβρός  ην  τον  Έ,εχενιά  νιον  Ήρα*,  και  Ίωνάν 
νιος  αντον  εΧαβεν  την  θνγατερα  ΜεσονΧάμ  νιον  Βαραχειά  εις  γνναϊκα. 

19  19 και  τονς  Χόγονς  αντον  ησαν  Χεγοντες  προς  με,  και  Χόγονς  μον  ήσαν 
εκφεροντες  αντω·  και  επιστοΧάς  επεστειΧεν  Ύωβίας  φοβερίσαι  με. 

)  XVII  1        ϊΚαι  εγενετο  ηνίκα  ωκοΒομήθη  το  τείχος,  και  έστησα  τάς  θνρας, 
2  και  επεσκεπησαν  οι  πνΧωροΧ  και  οί  άγοντες  και  οι  Αενεΐται.  2 και 
ενετειΧάμην  τω  '  Αν  αν  ία  αδελφω  μον  και  τω  Άνανία  άρχοντι  της 
βειρά  εν   ΊερονσαΧήμ,  οτι  αντος  ως  άνήρ   άΧηθής  και  φοβούμενος 

3  τον  θεον  παρά  ποΧΧονς'  3 και  είπα  αντοϊς  Ονκ  άνοιγησονται  πίιΧαι 
ΊερονσαΧήμ  εως  άμα  τω  ήΧίω,  και  ετι  αντών  εγρηγορονντων  κΧείσθω- 

σαν  α'ι  θνραι  και  σφηνονσθωσαν  κα\  στήσον  προφνΧακας  οίκονντων 
εν  ΊερονσαΧήμ,  άνήρ  εν  προφνΧακή  αντον,  και  άνήρ  απέναντι  οικίας 

4  αντον.     4 και  η  πόΧις  πΧατεϊα  και  μεγάΧη,  και  6  λαό$·  οΧίγος  εν  αντή, 
5  και  ονκ  ησαν  οικίαι  ωκοδομημεναι.  5 Και  έδωκε  ι/  6  θεος  εις  την 
καρδίαν  μον,  και  σννήξα  τονς  εντίμονς  και  τονς  άρχοντας  και  τον 
Χαον  εϊς  σννοδίας·   και  ενρον  βιβΧίον  της  σννοδίας  οι  άνεβησαν  εν 

6  πρώτοις,  και  ενρον  γεγραμμενον  εν  αντω  6 Και  ούτοι  υιοί  της  χώρας  οι 
άναβάντες  άπο  αιχμαλωσίας  της  αποικίας  ης  άπώκισεν  Ναβονχο- 
Βονοσορ  βασιΧενς   ΒαβνΧώνος,  και  επέστρεψεν  εις  ΊερονσαΧήμ  και 

7  €ΐ$·  Ιουδά  άνήρ  εις  τήν  πόΧιν  αντον  7  μετά  ΖοροβαβεΧ  και  Ιη- 
σού  και   Νεεμία·   Ά£αριά,   Νααριά,   Ναερά^ει,    Μαλδόχεοί,  ΒαΧσάν, 

15  οιη  και  3°  Α  16  οι  εχθροί]  ρτ  πάντες  ΚΑ  \  ημων  ι°]  νμων  Κ*  (ημ.  ΝΑ 
Κ0·3)  |  επεπεσεν]  επεσεν  Α  \  φόβος]  +  μέγας  Κ  |  τούτο  το  έργον  Κ  17  οιη  αι 
ΒΚ*  (Ηα1>  ρΓ  αι  Κ03  [^υροΓδΟΓ]  Α)  18  όρκοι  Β*  {ένορκοι  Β1Ϊ3?ι>  ΚΑ)  |  ην] 
η  Β*  (ν  ίηδ  Β3?1))  |  ίωναν]  ϊωαναν  Κ*  Ιωναθαν  Κς·3Α  |  Μεσουλαβμ  Κ*ν'α  (γ3.5 
β  Κ0·3)  19  επιστολατ]  ρΓ  α  Κ*  (Γαδ  Κ'')  |  απεστειΧεν  ΚΑ  XVII  1  εγε- 

νετο] ν  δΐιρ  ΠΧ5  Λ1  |  Λειπται  ΚΑ  2  ως]  ην  Α  |  φοβούμενοι  Κ  3  είπα] 
ειπον  Α  \  ανυγτησονται  Β*  {ανοιγ.  Β3Β)  |  ετι  ΒΚ0"1*]  οτι  Ν*νκΐο.ΐ>?Α  |  εγρη- 

γορονντων] γρηγ.  ΚΑ  ρΓ  ετι  ΚΑ  [  κΧεισθωσαν]  κΧΟεσθωσαν  Κ  κλειαισ0ωσά|  Α  | 
σφηνοισθω  Κ*  +  |σά  Κ3  |  στήσω  Κ?  |  αντον  ι°]  εαυτοί;  Κ  Α  |  αντον  ι°]  εαντου  Α 
5  ανεβησαν]  α  δαρ  τα§  Α1  6  νιοι]  ρτ  οι  Α  \  αιχμαΧωσιας]  ρτ  της  ΚΑ  | 
επέστρεψαν  Α  |  οιώ  εις  2°  Κ*  (δϋρεΓδΟΓ  Κε  3)  |  οηι  ανηρ  εις  την  Κ*ν'α  (Ηαΐ) 
^σ.β(ιηβ)^  |  αυτοι;]  €αντου  Α  γ  μετά]  ρτ  οι  εΧθοντες  Κ°·3ΠΗ>'  |  Αζαρεα  Α  | Χαααια]  Ναεαια  Β;ι,)  Ααεμια  Κ  Ρεβλ/χα  Α  |  Ναεααζ/ει]  Νααα«αι/ει  Κ  Χαεμανι 
Α  |  Μαλοοχεοϊ]  Βαρδοχαιοι;  Κ  Μαρδοχεου  Α  |  Βαλσα^]  Βασψα^  Κ  Βαασα^  Α 

5ΕΡΤ.  II. 
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Β  Μασφεραν,  Έσρά,  Βατοεί,  Ναοΰμ,  Βαανά,  Μασφάρ.  άνδρες  νΐον 

Ισραήλ·  δυίοί  Φόρος,  δισχίλιοι  εκατόν  εβδομήκοντα  δνο·  9 νιοι  Σαφατιά,  ® 
τριακόσιοι  εβδομήκοντα  δνο·  ϊουίοι  Ήρα,  εξακόσιοι  πεντήκοντα  δυο·  ίο 
1τνιο\  Φααθμωάβ  τοϊς  ν'ιοις  Ίησον  \ωβάβ,  δισχίλιοι  οκτακόσιοι  ιι 
δε'κα  οκτώ·  12  υιοί.  Αΐλάμ,  χίλιοι  διακόσιοι  πεντήκοντα  τέσσαρες·  ΐ2 
,3υίοί  Ζαθουιά,  οκτακόσιοι  τεσσεράκοντα·  14νιο\  Ζαθον,  οκτακόσιοι  \\ 
εξήκοντα·  Ι5υίοί  Βανον'ι,  εξακόσιοι  τεσσεράκοντα  όκτώ'  ι6νίο\  Βηβί,  *| 
εξακόσιοι  ε'ίκοσι  οκτώ·  Ι7υίοι  Άσγάδ,  δισχίλιοι  τριακόσιοι  ε'ίκοσι  17 
οκτώ·  ι8υίοί  Άδεικάμ,  εξακόσιοι  εξήκοντα  επτά·  19  νιο).  Βατοεί,  δισ-  ̂  
χίλιοι  εξήκοντα  επτά·  20νίο\  Ήδείν,  εξακόσιοι  πεντήκοντα  πέντε·  2ο 
2Ιυίοί  Άτήρ  τω  Έζεκία,  ενενήκοντα  οκτώ·  22υίοί  Ήσά/ι,  τριακόσιοι  ̂  

ε'ίκοσι  οκτώ·  23νιοι  Βεσεί,  τριακόσιοι  ε'ίκοσι  τέσσαρες·  24υίοί  Άρείφ,  ̂ 3 
εκατόν  δώδεκα·  25υίοι  Ταβαών,  ενενηκοντα  πέντε·  ̂ άνδρες  Βηθα-  ̂ 5 
σμώθ,  τεσσεράκοντα  δί>ο·  29 άνδρες  Καριθιαρείμ,  Καφειρά  και  Βηρώς,  29 
επτακόσιοι  ε'ίκοσι  ε'ις·  3°ανδρες  Άραμά  και  Ύάμαλ,  εξακόσιοι  ε'ίκοσι  30 
€1$··  31  άνδρες  Μαχεμάς,  εκατόν  ε'ίκοσι  δύο·  32 άνδρες  Βηθήλ  και  Άλειά,  ̂  
εκατόν  ε'ίκοσι  τρεϊς·  33 άνδρες  Να/3ιά  άάρ,  πεντήκοντα  δύο·  34 άνδρες  33 
Ήλάμ,  άάρ,  χίλιοι  διακόσιοι  πεντήκοντα·  35  νίοϊ  'ΐίράμ,  τριακόσιοι  ει-  35 
κοσι·  3δυίοί  ,Ιερειχώ,  τριακόσιοι  τεσσεράκοντα  πέντε·  37  νιοι  Αόδ,  Άδιά  ̂  
και  Ώι>ώ,  επτακόσιοι  είκοσι  είς·  38υίοί  Σανανάτ,  εννακόσιοι  τριάκοντα.  38 

ΝΑ  7  Μασφεραν]  Μασφαραδ  Κ  Μαασφαραθ  Α  |  Εσδρα  Κ  Ε£ρα  Α  |  Βατοεί] 
Βα^ονιαι  Α  |  υιού]  του  Β35  Χαου  ΚΑ  10  Ηρα/Λ  Κ  |  εξακόσιοι]  επτακόσιοι  Κ 
χ'  1<ε·&Γηδ  |  πεντήκοντα]  εβδομήκοντα  Α  11  Ιωβαβ]  ϊωαβ  Κ  και  Ιωαβ  Α  | 
όπα  οκτακόσιοι  Α  12  Αιλαμ]  Ελαμ.  Κ  |  διακόσιοι]  οκτακόσιοι  Κ  $'  Κ0·»^ 13  Ζαθονια]  Ζαθθονεια  Κ  Ζα##ουα  Α  |  οκτακόσιοι]  εννακόσιοι  (γ&5  ι  ΙΐΙ  ίοΓίβ 
ν  ροδί  ο  ι°  Κ5)  Κ  ρν  ώ  Κ€·&?Π1£  |  τεσσεράκοντα  (τεσσαρακ.  Β?:  ϊΐεπι  15,  28, 
36,  41*  44>  ̂ 2,  67)]  +  πέντε  ΚΑ  14  Ζαθον]  Ζακχονρ  Α  \  οκτακόσιοι] 
ρ  γ  νίά  ω'  Κ*?  ψ'  Ϊ<ε·»πΐ8  5υρ  €ΊΓΤακοσιοι  Α  16  Β?;/3ει  ΚΑ  |  είκοσι]  εικο  δΐιρ 
ΓΕ5  Α1  17  Ασ7«δ]  Ασταδ  Κ  Αγεταδ  Α  |  οκτω]  δυο  ΚΑ        18  Αδεικαμ] 
Αδενικαμ  Κ  Αδωνικαμ  Α  19  Βατοει]  Βσ^οει  Κ  Βαγοι/ει  Α  20  Ηδιι>  Α  \ 
πέντε]  τέσσαρες  Α  22  Ησαμ,ι  Α  \  τριακόσιοι]  οι  δΐιρ  Γαδ  νεί  ΙίΙιΐΓ  ιιί  νίά 
ϊη  Κ  23  Βασι  Α  24  Αρειφ]  Αρειμ  Α  |  δώδεκα]  δεκα  δυο  Α  +  νιοι 
Ασεν  διακοσι\οι  είκοσι  τρεις  :\  Κ  (26,  27)  |υιοι  ΒεθX\εεμ,  ε\κατον  είκοσι 
τρις\  νιοι  Νετω</>α'  πεν\τηκοντα  εξκ\  νιοι  Αναθωθ'  εκα\τον  είκοσι  οκτω\\  Κ  [νιοι 
Βαισαλεε/χ'*  εκατόν  είκοσι  τρεις'\  νιοι  Ανετωφα'  πεντήκοντα  εξ·\  νιοι  Να0ω0'· 
εκατόν  είκοσι  οκτω'\  Α  (οπι  Β)  28  Βηθασμωθ]  Βηθκ  Α  29  Καρια- 
θιαριμ  Κ  Καριαθιαρειμ  Α  \  Καφειρα]  Χαφιρα  (ι  δίχρ  Γ&δ  ι  ΙΗϊ  ΑΛ?)  Α  |  Βηρωθ 
ΚΑ  |  είκοσι  ευ]  τεσσεράκοντα  τρεις  ΚΑ  30  κα  Β  |  Ταμαλ]  Ταβαα  Κ 
Ταβαα  Α  \  εις]  μια  δΐιρ  Γαδ  Κε·*νίά  31  Μαχμας  Κε·Λ  32  Βε^τ;λ  Κε3  Βαι- 
θηλ  Α  |  Αλεια]  Αι  Α  33  Ναβια  ααρ]  Ναβιαα  ρ'  Β  Να/3εια  (Ι^αβια  Α)  εκατόν 
ΚΑ  |  δνο]  +  νιοι  Μαγμως  (Μαγεβως  Α)  εκατόν  πεντήκοντα  εξ  ΚΑ  34  χί- 

λιοι] δισχιλιοι  Κ  |  πεντήκοντα]·^  δ'  Κ0·α  +  τέσσαρες  Α  36  Ιεριχώ  Β*3 
37  Αδιδ  Α  |  Ωνων  ΚΑ  38  Σανανα-γ  ΈΆνιά  Σανανα  ΚΑ  |  εννακόσιοι  (ενακ. 
Κ*  ν  2°  δαρβΓδα-  Κείι  α  βνιρ  ταδ  Α1)]  ρΓ  τρισχιλιοι  ΚΑ 
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39  39οί  Ιερείς,  νίο\  Ίωδάε  εις  οίκον  Ίησον,  εννακόσιοι  εβδομηκοντα  τρεις·  Β 
*°  *°νίοΙ   χίλιοι   πεντήκοντα   δνο·   Α1νίο\  Φασεδοίιρ,  {ας'  τεσσεράκοντα 

επτά·  42νιο\  Ήράμ,  χίλιοι  δεκα   επτά.    43οί  Αενεί,  νίο\  Ίησον  τω 
44  Καβδιηλ  τοις  νίοις  τον  θονδονιά,  εβδομηκοντα  τέσσαρες·  44 οι  αδοντες, 
45  νίοΙ  Άσάφ,  εκατόν  τεσσεράκοντα  οκτώ·  45 οι  πνλωροί,  νίο\  Σαλονμ, 

νιοι  Άτηρ  ν'ιον  Άτηρ,  νιο\  Ύελαμών,  νιοϊ  Άκου,  νίοΙ  'Ατειτά,  νιοι 
φ  Σαβεί,  εκατόν  τριάκοντα  οκτώ.  46οί  Ναθεινείμ·  νΐο\  Σηά,  νιο\  Άσφά, 
^8  νιοϊ  Υαβαώθ,  47νιοι  Κειρά,  νιοι  Άσουια,  νιοϊ  Φαδών,  4δυίοι  Ααβανά, 
4^  ν'ιοί  Άγαβά,  νίο\  Σαλαμεί,  Λ9ν'ιο\  Άνάν,  νίο\  ΥαδήΧ,  5°νίοι  'Ραβά, 
5*  νίο\  Ύασών,  νίο\  Νεκωδά,  51  νιοϊ  Τηζάμ,  νίοϊ  Όζει,  νιοϊ  Φεση,  52νίοϊ 
53  Βησεί,  νιοι  Μεσεινώμ,  νίοϊ  Νεφωσασεί,  53  νιοϊ  Βακβον,  νίο\  Άχειφά, 
5*  νιοϊ  Άρονμ,  54 νιοι  Βασαώθ,  νιοϊ  Μεειδά,  νίο\  Άδασάν,  55  νιοϊ  Έαρκονε, 

5^  νιοϊ  Σεσειράθ,  νιοι  τΥίμαθ,  56ν'ιοϊ  Άσειά,  νιοϊ  Άτειφά.     57νΙο\  δονλων 
58  Σαλωμών  νίοϊ  Σοντεί,  νιοι  Σαφάραθ,  νίοϊ  Φερειδά,  ζ9  νίοϊ  Ίελτ^λ,  νιοϊ 
59  Δορκών,  νιοι  ΓαδήΧ,  59νίοϊ  Σαφατιά,  νίοΙ  Έγηλ,  νιοϊ  Φακάραθ,  νίοΙ 
6ο  Σαβαείμ,  νίοϊ  *~Άμείμ·  ̂ πάντες  οι  Ναθεινεϊμ  καϊ  νιοι  δονλων  ΣαΧωμών 
6ι  τριακόσιοι   ενενηκοντα   δνο.    61  και  οντοι  άνεβησαν   άπο  θελμελεθ' 

Άρησά,  Χαρονβ,  Ήοώι/,  Ίεμήρ·  κα\  ονκ   ηδννάσθησαν  άπα-γγείλαι 
62  ο'ίκονς  πατριών  αντών  καϊ  σπέρμα  αιιτών  εί  άπο  Ίσραηλ  είσιν  62νιοι 
63  Δαλεά,  νίοϊ  Ύωβιά,  νιοι  Νεκωδά,  εξακόσιοι  τεσσεράκοντα  δνο·  63  και 

άπο  τών  ιερέων  νίοϊ  Έβειά,  νίοϊ  Άκώς,  νιοι  Βερζελλεί,  οτι  ελαβεν  άπο 

39  νιοι]  ρΓ  06  ̂   |  εννακοσιοι]  εκατόν  δηρβΓδΟΓ  Κ3  40  νιοι]  +  Χεμηρ  Κ  ΚΑ 
+  Εμμηρ  Α  |  χίλιοι]  χειλισι  Β3?1)  41  Φασεονρ  ΚΑ  [  ;α$']  χίλιοι  διακόσιοι ΚΑ  42  Ηρα  Κ  43  Λεκει]  Αειηται  ΚΑ  |  νιοι]  ρΓ  οι  Κ  |  Καβδιηλ] 
Καδμιηλ  ΚΑ  |  θονδονια]  Ονδουια  ΚΑ  44  νιοι]  ρΓ  οι  Κ  45  Σελλοι/μ 
Α  |  οπι  υιου  Ατηρ  ΚΑ  |  Ύελαμων]  Τολμών  Α  \  Ακονμ  ΚΑ  |  Ατιτα  Α  |  Σα- 
βαι  Α  46  Ναθινειμ  Α  |  Σηα]  Οιαα  Αν'ά  |  Ασφα]  Ασειφα  ΚΑ  |  Ταβαωθ] 
Ύαβαωθ  Κ  Ύαββαωθ  Α  47  Κεφα*  ΚΑ  |  Ασονια]  Ιασονια  Κ  Σιαια  Α 
48  Α-γαβα]  Αγ-γαβα  Α  +  νιοι  Ακονα\  νιοι  Οντα\  νιοι  Κηταρ]  νιοι  Ταβα\  Κ  +  ιίοι 
Ακουδ'*  υιοι  Οντα'\  νιοι  Κηταρ'·  νιοι  Α'γαβ,'  Α  |  Σαλαμει]  Σαμαει  Κ  Σελμει 
Α  49  Αναν]  Υαναν  Κ  |  Υαδηλ]  Σαδηλ  Α  +  υιοι  Υααρκ\  Α  50  Ραεα] 
Ρααια  Α  |  Ράσων]  Υαεσων  Κ  |  Νεκωδαμ.  Κ  51  0£ί  Α  |  Φεση]  Φαιση  Κ 
Φεσση  Α  52  Βησει]  Βαισει  Κ  |  Μεσσεινωμ  Κ  Μεεινωμ  Α  \  Νεφωσασειμ 
Κ  Νεφωσαειμ  Α  53  Βακβον]  Νεκου/3  Κ  Βακβονκ  Α  |  Αχειφα]  Ακειφα  Κ 
Αχιφα  Α  |  Αρονρ  Α  54  Βασαλω^  ΚΑ  55  Σεισαραθ  Α  |  Ημαθ] 
θημα  Λ  56  Ασβια]  Νεισεια  Α  57  ΟΙΏ  Σαλωμων  Κ*ν,α  (ΗαΙ) 
χοΑ(*&)  |  Σοι-τιει  Κ«·»(νΗ)  (Σοντιτ;  Κ*νίε1)  |  ΣαφαραΟι  Κ  |  Φαρβιδα  Α  58  Ιε- 
ληλ]  Ιεατ^λ  ΚΑ  |  Γαδδτ/λ  Α  59  Ε7^λ]  Εττηλ  Α  |  ΦακαραΟ]  Φαχαρατ  Κ 
Φαχαραθ  Α  60  Ναθει\νεινειμ  Β*  Να0ι|  (ν^Ι  ροΐϊιΐδ  Νλ0ι)  νεινειμ  Βι> 
Να^ΐί'Ιιΐ'ειμ  Κ  Ναθανειμ  Α  |  οιτι  δούλων  Κ  61  θελμελεθ]  θερμίλεθ  Κ 
θελμελεχ  Α  |  Αρησα]  θελαρσα  Α  \  Χαρονβ]  Χερονβ  Κ3?ε·3?Α  |  Ιεμηρ]  Έμηρ 
Α*νί<1  |  εδυνασθησά\  Α  |  εαντων  Κ  (Ι^ϊ.η)  |  οπι  ει  Κ*  ($υρβΓ80Γ  Κε·α)  62  Δα- λαια  ΚΑ  +  υιοι|  Βονα  Α  |  τεσσεράκοντα]  \)Χ  και  Κ  63  Εβεια]  Αβεια  Κ  | 
Ακκως  Α  \  νιοι  3°  5ΐιρ  ταδ  5  νιΐ  νίο!  ΙίΐΙ  Α  |  Βερ^ελλαι  Α  (1>ίδ)  |  ελαβον  ΚΑ 
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Β  θυγατέρων  ΒερζεΧΧεϊ  του  ΤαΧααδείτου  γυναίκας  και  έκΧηθη  έπ'  ονόματι 
αυτών  6*  ούτοι  (ζήτησαν  γραφην  αυτών  της  συνοδίας  κα\  οχιχ  ευρέθη,  64 
και  ηγχιστευθησαν  από  της  ιερατείας.    65  και  είπεν  Άσερσαθά  ΐνα  μη  6$ 
φάγωσιν  από  του  άγιου  τών  άγιων  εως  αναστη  ό  ιερεύς  φωτίσων. 

66 και  εγένετο  πάσα  η  εκκλησία   ώσε\  τέσσαρες  μυριάδες  δισχίΧιοι  66 
τριακόσιοι  οκτώ,  67  παρέξ  δούλων  αυτών  και  παιδισκών  αυτών,  ούτοι  6η 
τριακόσιοι  τριάκοντα  επτά·  καϊ  αδοντες  και  αδουσαι  διακόσιοι  τεσσε- 

ράκοντα  πέντε-  69ονοι  δισχίΧιοι  επτακόσιοι.     70 και  από  μέρους  άρχη-  ̂  
γών  τών   πατριών  έδωκαν   είς  το   έργον   τω   Ν«^ιία  €ΐ?  θησαυρόν 
χρυσούς  ,α,  φιάΧας  πεντήκοντα  και  μεχωνώθ  τών  Ιερέων  τριάκοντα. 

71  και  από  αρχηγών  τών  πατριών  εθηκαν  εις  θησαυρόν  του  έτους,  του  γι 
χρυσιου  δύο  μυριάδας,  και  αργυρίου  μνάς  δισχίΧίας  διακοσίας,  72  και  72 
μεχωνώθ  τών  ιερέων  έξήκοντα  επτά.     73 και  έκάθισαν  οι  ιερείς  και  73 
οι  Κευεϊται  καϊ  οι  πυλωροί  και  οι  αδοντες  και  οί  άπό  του  Χαοΰ  και 
οι  ΝαθινεΧμ  και  πάς  ΊσραηΧ  εν  πόΧεσιν  αυτών. 

τΚα\  εφθασεν  6  μην  6  έβδομος  καϊ  οΐ  νιοι  ΊσραηΧ  εν  πόΧεσιν  ι  χνΐΙΙ 
αυτών,  ̂   και  συνηχθησαν  πάς  ό  Χαός  ως  ανηρ  εις  εις  το  πΧάτος  τό 
έμπροσθεν  πύΧης  του  ύδατος,     και  είπαν  τώ  "Έσρα  τω  γραμματεΐ 
ένέγκαι  τό  βιβΧίον  νόμου   Μωυσή  δ  ένετε'ιΧατο  τω  ΊσραηΧ.    2 και  ζ 
ηνεγκεν  ''Έσρας  6   ιερεύς  τον   νόμον  ενώπιον  της  έκκΧησίας,  άπό 

ΝΑ  63  Βερζελλει  2°]  ρΓ  του  Ν  |  ΤαΧααδιτου  Α  |  επ]  το  (βίο)  Α  64  αυτών] 
εαυτών  ΝΑ  |  συνοδείας  Β*Ν  {συνοδιας  Β^Α)  |  ευρέθη]  ηυρεθησαν  Ν*  ηυρεθη 
Ν°·3Α  |  ιερατιας  Α  65  Αθερσαθα  ΚΑ  +  αυτού  Α  |  εως]  +  αν  Ν  |  ανεστε  Α 
66  ωσει  τέσσαρες  μυριάδες]  εις  τεσσάρας  μυριάδας  Α  |  δισχιλιοι  τριακόσιοι 
(δισχίλιαι  τριακοσιαι  Ν*)]  δισχιλιου$  τριακόσιους  Α  |  οκτω  Β*13]  εξηκοντα 
Β3ΪΝΑ  67  οηα  αυτών  και  Ν  |  τριακόσιοι]  ρΓ  ,^Β313  ρΓ  επτακιχιλιοι  ΧΑ  (επτα- 
κισχιλιοί)  |  αιδοντες,  αιδουσαιΒ*  (αδ.  βΐδ  Β3Ϊ>)  |  τεσσαρακοντα  Β?  Χ  )  πεντε]  + 
(68)  ΐ7Γ7Γοι  επτακόσιοι  τριάκοντα  εξ''\  ημιονοι  διακόσιοι  τεσσερα\κονταπεντε'  (69) κάμηλοι  τετρακο\σιοι  τριάκοντα  πέντε  Α  69  δισχιλιοι  επτακόσιοι]  εξακισχιλιοι 
ς\  +  ψκ'  #0·&  εξακισχιλιοι  επτ.  εικοσι'  Α  +  ίπποι  επτακοσιοι\  τριάκοντα  ε£'*| 
ημιονοι  διακοσι\οι  τεσσερακοντα\  πεντε']  κάμηλοι  (+  αυτών  Χ0·3)  τετρακο\σιοι 
τριακοντα\  πεντε'\  Ν  70  Νεβμια]  Αθαρσαθα  εδωκεν  ςξ0-3-™^  Αθ.  έδωκαν  Α  | 
,α]  χίλιοι;-,  ΝΑ  |  μεχωνωθ]  χοθωνωθ  Ν€·3Α  71  εθηκαν  ΒΝς-3]  έδωκα  Ν*νίά 
έδωκαν  Α  |  θησαυρούς  ς^0ΆΑ  \  έτους  (εγους  Χ*νιά)]  έργου  Νς3Α  |  του  χρυσιου] 
οϊώ.  του  Β3ΐ3ΝΑ  |  μνας]  ρΓ  μυριας  Α  \  διακοσιας]  ο'  Νε·3ηι£  +  και  έδωκαν  οι 
κατα\λοιΐΓθΐ  του  λαου\  χρυσιου  εβδομη\κοντα  μυριάδας]  και  αργυρίου  μνας\  χιλιά- 

δας διακο\σιας  Ν*νί<ΐ  (&5ΐεΠ50θ5  αάρίηχ  Να·3)+και  δεδωσαν  (δΐο  υΐ  νΐά)  οι 
κατα|λ.  του  λ.\  χρυσούς  εν  νομισμασιν]  δυο  μυριαδας\  και  αργυρά  σκευή  δισ\χι- 
λια:  Νε·3  72  μεχωνωθ]  χοθωνωθ  Νε·3Γη£Α  |  ιερών  Ν  73  Λευιται  ΧΑ  |  Να- 
θεινειμ  Ν  XVIII  1  αυτών]  εαυτών  Α  +  και  εφθασεν  ο  μη\  ο  έβδομος  Κ* 
(οτη  Χ?)  |  ανηρ\  εις  Β*  ανηρ  εις\  εις  Β?  ανηρ  εις\  Χ  ανηρ  εις  εις  Α  \  ειπον  Α  | 
Έσδρα  Χ  Ε£ρα  Α  {Εσδρ.  Χ  Εφ.  Α  ιΛίφΐε)  |  ενετειλατο]-\-κς  Χ3Α  |  Ισραήλ  2°] 
εοερ  Ισ  Ν*™1  Ιηλ  Χ1        2  ηνεγκαν  Β*  (ηνεγκεν  Β1  (νίά))  |  οηΐ  τον  νομον  Α 
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ανδρός  εως  γυναικός  και  πάς  ό  συνίων  άκουαν,  εν  ήμερα  μια  του  Β 
3  μηνός  του  εβδόμου·  3  και  άνεγνω  εν  αυτω  από  της  ώρας  του  διαφώ- 

τισαν τον  ήλιον  εως  ήμίσους  της  ημέρας  απέναντι  των  ανδρών  και 
των  γυναικών,  κα\  αΰτο\  συνιεντες·  κα\  ωτα  παντός  του  λαοΰ  είς  τ6 

4  βιβλίον  τοΰ  νόμου.  4  και  εστη  'Έσρας  ό  γραμματεύς  επ\  βήματος 
ξύλινου,  και  έστησαν  εχόμενα  αύτου  Ματταθίας  και  Σαμαίας  και 
Άνανιά  και  Ουρειά  και  Έλκ€ΐά  και  Μαασσαιά  εκ  δεξιών  αυτού,  και 

5  εξ  αριστερών  Φαδαίας  και  ΜεισαήΧ  και  Μβλχειαί  και  Ζαχαρίας.  5 και 
ήνοιξεν  "Έσρας  το  βιβλίον  ενώπιον  παντός  τοΰ  Χαου,  οτι  αυτός  ην 
επάνω  τοΰ  Χαοΰ·  και  εγένετο  ήνίκα  ήνοιξεν  αυτό,  εστη  πάς  ό  λαόρ. 

6  6και  ηΰΧόγησεν  τον  κύριον  τον  θεόν  τον  μεγαν,  και  άπεκρίθη  πάς 
ό  Χαός  και  είπαν  Αμήν,  και  εκυψαν  και  προσεκυνησαν  τω  κυρίω 

η  επ\  πρόσωπον  επ\  την  γήν.  7 και  Ίησοΰς  και  Βαναιά  και  Σαραβιά 
ήσαν  συνετίζοντες  τον  Χαόν  είς  τον  νόμον  και  ό  Χαός  εν  τη  στάσει 

8  αΰτοΰ.  8 και  ανέγνωσαν  εν  βιβλίω  νόμου  τοΰ  θεοΰ,  και  εδίδασκεν 
"Έσρας  και  διεστεΧΧεν  εν  επιστήμη  Κυρίου,  και  συνήκεν  ό  λαόϊ  εν 

9  ττ}  αναγνώσει.  9 και  είπεν  Νεεμίας,  και  "Έσρας  6  ιερεύς  και  γραμ- 
ματεύς και  οι  ΑευεΙται  συνετιζον  τον  Χαόν,  και  είπαν  παντ\  τω  λαώ 

Ήμερα  άγια  εστίν  Κυρίω  τώ  θεώ  ήμών,  μη  πενθείτε  μηδε  κλαίετε· 
ίο  οτι  εκΧαιεν  πάς  ό  Χαός,  ως  ήκουσαν  τους  Χόγους  τοΰ  νόμου.  10 και 

είπεν  αΰτοις  ΤΙορεύεσθε,  φάγετε  λιπάσματα  και  πίετε  γλυκάσματα 
και  αποστείλατε  μερίδα  τοις  μη  εχουσιν,  οτι  αγία  εστίν  ή  ήμερα  τω 

ιι  κυρίω  ήμών  και  μη  διαπεσητε,  οτι  εστίν  ίσχΰς  ήμών.  "και  οι 
ΑευεΙται  κατεσιώπων  τον  λαόν  λέγοντες  Σιωπάτε,  οτι  η  ήμερα  άγια, 

ΐ2  και  μη  καταπίπτετε.     Ι2και  άπήλθεν  πάς  ό  λαός  φαγείν  και  πιείν 

2   βω$]  ρΓ  και  «Α  3  0ωτισαι  Κ*νϊ<1  (ρΓ  δια|  Κε·3<πι£>)   |  «Α 
-ηλιον]  Ιηλιον  Κ*ν'ά  |  ημισους]  μεσουσης  Β3Π1δ  μέσου  Α  |  ωτα]  ρν  τα  Κ 
4  εστη]  εστησεν  Κ*  (ίίΤψΓοΙ}  σεν  Κ?)  γραμματεύς  ΒΚ0·31"^  Α]  ιερεύς  Κ*  \  εστη- 
σεν]  έστησαν  Κ0  *  |  Ματ\θαθιας  Κ*  (Ματ\ταθια$  Κ3ίε·3?  ̂ 0  |  Ανανιας  «Α  |  Ου- 

ρίας Κ*  Ουρία  Κ°-3Α  |  οπι  και  6°  Κ*  (κ  5υρ«Γ50Γ  Κ0·3)  |  Ελκβια]  Χβλ/αα  Κ 
Χελκεια  Α  |  Μαασαια  Κ  Μαασια  Α  |  αριστερών]  ευωνύμων  Α  |  Μισαηλ  Α  \ 
Με\χειας]  +  κ  ίΐσαμ  κ  Κσαβδανα'  ̂  0  αηι8<1βχΐΓ  +  και  Ωσαμ.  και  Ασαβααμα  Α  | 
Γλαχαριας]  + και  Μοσολλαμ  Κ ε·3"ΐ£5ίηίΜΓ Α  5  λαοί»  2°]  +  θ\τι  αυτός  ην  Κ* 
(ΐαιρΓ  Κ?)  6  ευλογησεν  ϋ,  +  Έσδρας  Κε:ιπ'κΑ  |  τον  κυριον]  οηι  τον  ΚΑ  | 
αμην]  +  ετταραντες  χείρας  αυτών  6ίε·2Α         7  Βαναιας  ΚΑ  8  βιβλιω]  ρΓ 
τω  ΚΑ  |  οπι  εν  ι°  Α  |  λαοϊ]  +  κυ  Κ  9  Αευιται  Κ  |  συνετιζον]  και  οι 
συνετιξοντες  ΚΑ  |  εστίν  αγια  (αγιαν  Κ*)  η  ήμερα  Κ  αγια  η  ημ.  εστίν  Α  | 
Κυριω]  ρΓ  τω  Κ  |  ηκουσαν  ΒΚ"]  ηκουσεν  Κ* Λ  10  φάγετε]  κ  δΠρβΓδΟΓ 
Κ0·3  |  μερίδας  ΚΑ  |  ΟΙΏ  μη  ι°  Κ*  (δΙφβΓδΟΓ  Κ1·3)  |  η  ημίρα  εστίν  ΚΑ  | 
ημών  ι"]  υμων  Κ^Α  11  Αευιται  ΚΑ  (ΐΐοηι  13)  |  τον  λαον]  ρΓ  πά|τα 
Α  |  η  ήμερα]  οπι  η  ΚΑ  12  πηλϋεν  Κ*  (α  δΙφίΓδΟΓ  Κ11·3)  |  πιειν  Βϊ)Κς·3Α] 
ττειν  Β*  πυ>  Κ* 
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χνπι  ΐ3 ΕΣΔΡΑΣ   Β  (ΝΕΕΜΙΑΣ) 

Β  και   αποστεΧΧειν    μερίδας    και    ποιησαι    ενφροσύνην    μεγαΧην,  οτι 

σννήκαν   εν   τοις   Χόγοις   ο'ις   εγνώρισεν   αντοϊς.  13  Και  εν   ττ}  13 
ήμερα  ττ\   δευτέρα,  σννηχθησαν  οι  άρχοντες  των  πατριών  συν  τώ 

παντ\  Χαω   οι   ιερείς  και  οι  Αενεΐται  προς  "Έσραν  τον  γραμματέα, 
επιστησαι   προς   πάντας  τους  Χόγονς  τον   νόμου.     14  και   εϋροσαν  ΐή. 
γεγραμμενον   εν   τω    νόμω   ω   ενετειΧατο   Κύριος   τω    Μωστ),  οπως 
κατοικησωσιν    οι    υιοί    ϊσραήΧ    εν    σκηναϊς    εν    εορττ}    εν   μην\  τώ 

εβδόμω,  15 και  οπως  σημα'ινωσιν  σάΧπιγζιν  εν  πάσαις  ταΐς  πόΧεσιν  15 
αυτών  και  εν  'ΙερονσαΧήμ.     και  είπεν  "Έσρας  'ΈξέΧθετε  είς  τ6  ορος 
και   ενεγκετε  ψυΧΧα  εΧαίας   και  φνΧΧα  ξύΧων   κυπαρισσώνων  και 
φύΧΧα  μυρσίνης  και  φύλλα  φοινίκων  και  φύΧΧα  ξύΧου  δασεος,  ποι- 

ησαι  σκηνάς   κατά.   το  γεγραμμενον .     ι6και  εζήΧθεν  6  Χαός  και  ή-  ι6 
νεγκαν,  και  εποίησαν  εαυτοίς  σκηνας  άνήρ  επ\  του  δώματος  αυτού 
και  εν  ταΊς  ανΧαις  αυτών  και  εν  ταϊς  αύΧαΊς  οίκου  τον  θεου  και  εν 

ταΐς  πΧατείαις  της  πόΧεως  και  εως  πύΧης  Έφράι/χ.     17  και  εποίησαν  ιγ 
πάσα  η  εκκΧησία  οι  έπιστρεψαντες  απ  ο  της  αιχμαΧωσίας  σκηνάς, 

και  εκάθισαν  εν  σκηνα'ις·  οτι  ονκ  εποίησαν  άπο  ημερών   Ιησον  νιου 
Ναυή  όντως  οι  νιο\  ΊσραήΧ  εως  της  ημέρας  εκείνης·  και  εγενετο  εν- 
φροσύνη  μεγάΧη.     18 και  άνεγνω  εν  βιβΧίω  νόμον  τον  θεου  ήμεραν  ι8 
εν  ήμερα  άπο  της  ημέρας  της   πρώτης   εως  της  ημέρας  της  εσχά- 

της·   και   εποίησαν   εορτην   επτά   ημέρας,    και   τι}    ήμερα   τύ}  όγδότ] 
εξόδιον. 

'Και  εν  ήμερα  είκοστί]  και  τετάρττ]  του  μηνός  τούτου  σννήχθησαν  ι  XIX  (ΐ- 
οι  υιοί  ΙσραηΧ  εν  νηστεία  και  εν  σάκκοις.     2 και  εχωρίσθησαν  οι  νιοι  2 
ΊσραήΧ  άπο  παντός  υίοϋ  άΧΧοτρίον,  και  έστησαν  και  εξηγόρενσαν 
τάς  αμαρτίας  αυτών  και  τάς  άνομίας  τών  πάτερων  αυτών.     3 και  εστη-  3 
σαν  επ\  στάσει  αυτών,  καϊ  ανέγνωσαν  εν  βιβΧίω  νόμου  θεου  αυ- 

τών, και  ήσαν  εξαγορεύοντες  τω  κνρίω  και  π ροσκννονντες  τω  θεώ 

ΝΑ       12  ποιησαι]  ποιειν  Κε·Ε  |  εγνώρισεν]  ν  δΐιρ  Γ3.5  Α1  13  οηι  σνν  ΚΑ 
14  Μωυση  ΚΑ  |  οηι  εν  3°  Κ*  (δΐιρβΓδΟΓ  Κεί1)  15  πως  Κ*  (ο  δΐιρεΓδΟΓ 
ΚεΕ)  |  σημανωσιν  Κ?Α  ]  εξελθατε  Α  |  ενεγκατε  Βδ1,ΚΑ  15 — 16  και 
φυΧλα  φοινίκων... σκη  ΐη  ηη§§  ίηί  €ΐ  5υρ  ηεοηοη  $υρ  γ&$  Αά  15  δασεως 
ΚΑ3  |  σκηνας]  +  αντοι$  ΑΆ  16  εαυτοις  σκηνας]  [σκη]νας  αυτοις  Α  |  αυτού] 
εαυτού  Κ  |  αυτών]  εαυτών  Κ  |  ταυ  αυλαυ  (2°)]  οιη  ταυ  Α  |  ταυ  πΧατειαις 
(τλατιαυ  Κ)]  οηι  ταυ  ΚΑ  |  πυΧης]  οίκον  Α  17  εποιησα  (ι°)  Α  |  σκηνας] 
εν  σκηναις  Κ*  (εν,  ι  ϊιηρΓΟΟ  Κ?)  18  νομω  Κ  |  τη  ήμερα]  ρΓ  εν  Κ* 
(οηι  Κ?)  |  εξοδιον]  +  κατα  το  κρίμα  Κ°·Ε<ιη2)Α  XIX  1  εικοστή  και 
τέταρτη]  τε\ταρτη  και  εικαδι\  Κ  |  Ισραήλ]  ρΓ  ε  &*  +  εν  νηΐστια  και  εν  σακκοις\ 
και  εχωρισθησά\  οι  νιοι  Ισλ  Κ*  (οηι  Κ?)  3  οηι  και  έστησαν  Κ*  (ηαΐ) 
Κε3Π12)  |  στασει]  ρΓ  τη  Α  \  αυτών  2°,  3°]  εαυτών  Κ  |  θεω]  ρ  γ  κώ  ΚΑ 
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XIX  13 

4  αντών.     4  και   εστη   επί   άναβάσει   τών   Αενειτών    Ιησούς   και  νιοι  Β 
Καδμιηλ,   Σαραβιά   νιος  Άραβιά,    και   εβόησαν   φωνη   μεγάλη  προς 

5  Κ,νριον  τον  θεόν  αντων.  5  και  ε'ίποσαν  οι  Αενεϊται  Ίησονς  κα\ 
Καδμιηλ  *  Ανάστητε,  ενλογειτε  Κνριον  τον  θεον  ημών  άπο  τον  αιώνος 
και  εως  τον  αιώνος·  και  ενλογησονσιν  όνομα  δόξης  σον,  και  ν^ώ- 

6  σονσιν  £-π\  πάση  ευλογία  κα\  αινέσει.  6  και  είπεν  'Έσρας  Σύ  ει 
αντός  Κνριος  μόνος·  σν  έποιησας  τον  ονρανον  τον  ονρανον  καϊ 
πάσαν  την  στάσιν  αντών,  την  γην  και  πάντα  οσα  εστίν  ίν  αντη, 
τάς  θάλάσσας  κα\  πάντα  τα.  εν  ανταϊς,  και  σν  ζωοποιεϊς  τα.  πάντα· 

7  καϊ  σοι  προσκννονσιν  αι  στρατεϊαι  τών  ονρανών.  7  σν  ει  ό  θεός,  σν 

εξελέξω  εν  ̂  Αβραμ  κα\  εξήγαγες  αντον  εκ  της  χώρας  τών  Χαλδαίων, 
8  και  επεθηκας  αντω  όνομα  ' Αβραάμ.  8 και  ενρες  την  καρδίαν  αντον 
πιστην  ενώπιον  σον,  καϊ  διέθον  προς  αντον  διαθηκην  δονναι  αντώ 

την  γην  τών  Χαναναίων  και  Χεττα'ιων  και  Άμορραίων  και  Φερεζαίων 
καϊ  Ίεβονσαίων  και  Τεργεσαίων  και  τω  σπέρματι  αντον·  και  εστησας 

9  τοίις  λόγονς  σον,  οτι  δίκαιος  σν.  9 και  ίίδβί  την  ταπείνωσιν  τών 
πάτερων  ημών   εν   Αίγνπτω,  και  την  κρανγην  αντών  ηκονσας  επι 

ίο  θάλασσαν  ερνθράν.  1υκαί  εδωκας  σημεία  και  τέρατα  εν  Αίγνπτω,  εν 
Φαραώ  και  εν  πάσιν  τοϊς  παισϊν  αντον  και  εν  παντι  τω  λαω  της 

γης  αντον,  οτι  εγνως  οτι  νπερηφάνησαν  επ*  αντονς·  και  επο'ιησας 
ιι  σεαντω  όνομα,  ως  η  ημέρα  αντη.  "και  την  θάΧασσαν  ερηξας  ενώ- 

πιον αντον,  και  παρηλθοσαν  εν  μέσο)  της  θαλάσσης  εν  ξηρασία,  και 

τονς  καταδιώξαντας  αντονς  εριψας  εις  βνθον   ώσε\  λ'ιθον   εν  νδατι 
ΐ2  σφοδρω.  12  και  εν  στνλω  νεφέλης  ώδηγησας  αντονς  ημέρας  και  έν 

στνλω  πνρός  την  ννκτα,  τον  φωτίσαι  αντοϊς  την  όδόν  εν  ή  πορεν- 
ΐ3  σονται  εν  αντη.  13 και  επ\  ορος  Σεινά  κατέβης  και  ελάλησας  προς 

αντονς   εξ  ονρανον,  και   εδωκας   αντοις   κρ'ιματα   ενθέα   καϊ  νόμονς 

4  Αευιτ.  ΚΑ  (ϊίοπι  5)  |  Σαραβια]  Σαραδια  Κ  Σαχα^ια  Α  |  Αραβία]  Σαρα-  ΝΑ 
βια  Κ  Σαραβαια  Α  +  νιοι  Χανανι  ΚεαΑ  |  οιη  μεγάλη  Α  |  αυτών]  εαυτών  Κ 
5  ειποσαν]  είπαν  Α  |  Λευβιται]  ρΓ  νιοι  Κ*  (γο.5  Κ'·)  |  ευλογείτε]  ρΓ  και  Κ  | 
Κυριον  τον  θεον]  τον  κν  θν  Α  |  ημών]  υμων  Κα3  |  οιη  και  3°  Β3ΐιΑ  |  οπι  εως 
του  αιώνος  Α  Ι  οηι  και  40  Κ*  (κ  5ΐφβΓ80Γ  Κε·α)  |  νψωσονσιν]  νψονς  σου  Κ°·α 
6  αυτός  Κ  \  τον  ονρανον]  +  και  τον  ονρανον  Κ  |  εν  αντη]  +  την  γην  και  Κ* 
(ίπιρίΌΟ  Κ0·*)  |  σοι  ΒΆΐα]  σν  Β*  ΚΑ  |  στρατιαι  ΚΑ  7  συ  ει  ο  θεος]  σν 
ει  Ία  ο  05  Κ0·31"»  (οηα  Κ*)  Λ  |  εν  Αβραμ]  εν  Αβραάμ  Β*νί(1  (Γαδ  ι  Πΐ  ραβί  α 
ϊη  Αβραμ  Β?)  ενα\  Αβραάμ  Κ  |  χωρα  Κ*  ($  βαρεΓδΟΓ  Κ0··1)  8  ενρας 
Κ  |  και  8°]  δονναι  Κ°·Ά  9  ιδβ?  Λ  |  ταπείνωσιν]  κακιαν  Κ0·31"^  |  επι] 
ι  ί»ιιρ  Γ&5  Α3  10  έδωκες  Α  |  οιη  και  τέρατα  ΚΑ  |  πασιν  Κ  |  οηι  και  εν 
παντι  τω  λαω  της  γης  αντον  Κ*  (Ιΐαΐ)  Κ°·:ι  Μ'Ι')  11  ερρηξας  ]>:ι,,ΚΑ  | 
αυτού]  αυτών  ΚΑ  |  καταδιώκοντας  Α  |  ερειψας  Β  ερριψας  Ι»''ΚΛ  12  π\>- 
ρος]  +  ωδηγησας  Κ*  (ϊιτιρΓοΙ^  Κ?)           13  Σίνα  ΚΑ  Σιναι  Κα  1'  |  ευθεία  ΚΑ 
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Β  αληθείας,   προστάγματα   και  εντολάς  άγαθάς.     14  και  το  σάββατόν  14 
σον  το  αγιον  έγνώρισας  αντοϊς,  έντολάς  και  προστάγματα  και  νό- 

μου £ν(Τ(ΐλω  αντοΐς  Ιν  χειρι  Μωυσί)  δούλου  σον.     15  και  αρτον  (ζ  15 
ονρανοΐι  (δωκας  αντοϊς  (ίς   σιτοδ(Ίαν   αντών,   και  ύδωρ  ε'κ  πέτρας 
(ζήν(γκας  αντοϊς  εις  δίψαν  αντών.     και  (ίπας  αντοΊς  (Ισ(λθειν  κλη- 
ρονομήσαι  την  γήν  εφ         εξέτ(ΐνας  την  χεϊρά  σον  δονναι  αντοΐς. 

16 και  (σκλήρνναν  τον  τράχηλον  αντών,  και  ουκ  ήκονσαν  τών  (ντο-  ι6 
λώι»  σου.     17και  αι/ένευσαι/  του  (ϊσακονσαι,  και  ουκ  άνβμνησθησαν  χγ 
τών  θανμασίων  σον   ων  έπο'ιησας  μ(Τ    αντών  και  (σκλήρνναν  τον 
τράχηλον  αντών,  και  (δωκαν  αρχήν  έπιστρέψαι  (Ις  δονλ(ίαν  αντών 
Ιν  Αιγνπτω.     και  σύ  σβόϊ  (λ(ήμων  και  οίκτ(Ίρμων,  μακρόθνμος  και 
πολυελεοί,   και   ουκ    ένκατέλιπ(ς   αντονς.     18  ετι  δε   και  (ποίησαν  ι8 
εαυτοίί  μόσχον  χωνεντον  και   (ίπαν  Ούτοι  οί  #εοι  οί  ε'^αγαγόι/τεί 
ϊ^ράί  ε'£  Αιγύπτου·  και  (ποίησαν  παροργισμονς  μ(γάλονς.    Ι9και  σύ  19 
ε^  οικταρμοϊς  σον  τοις  ποΧΚοΐς  οΰκ  ενκατέλιπες  αντονς  (ν  τη  έρημω· 
τον  στνλον  της  ν(φέλης  ουκ  (ξέκλινας  α7τ'  αντών  ημέρας  όδηγήσαι 
αντονς  (ν  τη  όδω,  και  τον  στνλον  τον  πνρός  τήν  νύκτα  φώτιζαν 

αύτοΐϊ  τήν  όδον  (ν  η  πορ(νσονται  (ν  αντη.    20  και  το  πν(νμά  σον  ίο 
το   αγαθόν  εδωκας   σνν(τίσαι  αντονς,  και  το  μάννα  σον  ούκ  άφν- 
στέρησας  άπ6   στόματος  αντών,  και  ύδωρ  (δωκας  αύτοίί  τώ  διψει 

αντών.     21  και  τ(σσ(ράκοντα  ετη   διέθρε^τας  αντονς  (ν   τη  έρήμω'  2ΐ 
ού^  νστέρησας·  Ιμάτια  αντών  ούκ  έπαλαιώθησαν,  και  πόδεί  αντών 
ου  δκρράγησαν.     22 και  εδωκας  αντοΊς  βασιλέας  καί  λαονς,  και  βρε-  22 
ρισας  αντοΊς,  και  (κληρονόμησαν  τήν  γήν  Σηών  και  τϊ)ι>  *Ώγ  βασι- 

λέως τον  Βασάν.    23  και  τού$·  υίούί  αντών  έπλήθννας  ώς  τοίις  αστέρας  23 
του  ονρανοΐι,  και  (Ισήγαγ(ς  αντονς  (ίς  τήν  γήν  ην  (ίπας  τοις  πα- 
τράσιν  αντών,  και  (κληρονόμησαν  αντήν.     24 και  έέ-έτριψας  ένώπιον  24 
αντών  τονς  κατοικονντας  τήν  γήν  τών  Χαναναίων,  και  (δωκας  αντονς 

14  νομον]  +  ον  Κε·α  |  δοι/λοι>]  ρΓ  τοι>  Κ^-^Α      15  ουνου  (δϊο)  Α  |  σειτοδειαν 
Β*  σιτοδιαν  Β^Α  σιτοδοινα  Κ*  (σιτοδειαν  Κ03)  |  ε0]  εις  Α  16  και  ι°]  ρΓ 
και  αυτοί  και  οι  πάτερα  ημών  νπερηφανευσαντο  Κε·αηι£Α  |  οπι  σον  Κ*  (δΐψ6ΓδθΓ 
Κ03)  17  ανεμνησθησαν]  εμνησθησαν  Κ?Α  |  αντων  2°]  (αυτών  Α  |  δον\ιαι> 
Κ  |  θεος]  +  αφιων  £\0  Ά  |  οικτιρμων  Βν,Κ  |  εγκατελιπες  &  εγκατέλειπες  Α 
(ΐίβπι  19)  19  συ  (ν]  συν  Κ  |  οικτιρμοις  Β^Κ  (ίίεπι  27,  28,  31)  |  πολλοΐί] 
μεγαλοις  Α  [  αυτουϊ  ι°]  αιτου  Α*νι<1  (αυτου$  Α?)  \  αυτών]  αι>τω  Β*  (ν  δίψΟΓδΟΓ 
Β^ί^')  |  φωτιζειν]  ρΓ  του  Κ  |  ττ/ν  οδον  (οδον  δυρ  Γίΐδ  Β1?3?)]  ρΓ  κ  (δυροΓδον) 
β3(νίί)^ο.α  20  έδωκα*  ι°]  έδωκα  ̂ *νί£ΐ  (?  ίηδ  Χ?)  |  αι;τοι;ϊ  αι/τοι^  συνετισαι  Κ* 
(αυτ.  ι°  ίπιρΓοΙ)  Κ?)  21  τ(σσαρακοντα  Β15  |  υστέρησαν]  υστέρησαν  Βε1>ΝΑ  | 
7τοδε5]  τα  υποδήματα  Κ  υτοδ.  Α  22  βασιλείας  ̂ Α  |  οιτι  και  3°  ΚΑ  |  εμε- 
ρισα{\  διεμερισας  Α  |  ττ/ν  γην]  οτη  την  Α  |  Σηων]  +  βασιλέως  Έσεβων  ̂ ς  3,η§  Α  | 
τ^ν  2°]  +  γην  ΚΑ        24  τοι;$  κατοικουντα*]  ρΓ  και  Κ*  (ΐηιρΓοΙ)  Κ?) 
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ΕΣΔΡΑΣ   Β  (ΝΕΕΜΙΑΣ) 
χιχ  32 

6ΐί  τάς  χείρας  αυτών  και  τους  βασιλείς  αυτών  και  τους  λαούς  της  Β 

25  γης,  ποιήσαι  αύτοίς  ώς  άρεστόν  ενώπιον  αυτών.  25 και  κατελάβοσαν 
πόλεις  νψηλάς,  και  ε  κληρονόμησαν  οικίας  πλήρεις  πάντων  αγαθών, 
λάκκους  λελατομημενους,  αμπελώνας  και  ελαιώνας  και  πάν  ξύλον 

βρώσιμον   εις   πλήθος·   και   εφάγοσαν    και   ενεπλήσθησαν    και  ίλι- 
26  π  άνθησαν,  και  ετρύφησαν  εν  άγαθωσύντ]  σου  ττ\  μεγάλτ].  26  και 

ηλάλαξαν  και  απ  έστησαν  από  σου,  και  έρριψαν  τον  νόμον  σου 
οπίσω  σώματος  αυτών,  και  τους  προφήτας  σου  άπεκτειναν  οι  διε- 
μαρτύραντο   εν   αύτοΐς   επιστρέψαι   αυτούς   προς   σε,   και  εποίησαν 

27  παροργισμούς  μεγάλους.  27 και  εδωκας  αυτούς  εν  χειρ\  θλιβόντων 
αυτούς,  και  έθλιψαν  αυτούς·  και  άνεβόησαν  προς  σε  εν  καιρώ  θλί- 
ψεως  αύτών,  και  σύ  εξ  ουρανού  σου  ήκουσας,  και  εν  οίκτειρμοίς 

σον  τοϊς  μεγάλοις   εδωκας  αύτοίς  σωτήρας  και  εσωσας  αύτούς  ε'κ 
28  χειρός  θλίβοντος  αύτούς.  28  και  ώς  άνεπαύσαντο,  επέστρεψαν  ποι- 

ήσαι  το  πονηρόν  ενώπιον  σου·  και  εγκατελιπες  αύτούς  εις  χείρας 
εχθρών  αύτών,  και  κατήρξαν  εν  αύτοίς.  και  πάλιν  άνεβόησαν  προς 
σε,  και  σύ  έ£·  ούρανον  εϊσηκουσας  και  ερρύσω  αύτούς  εν  οίκτειρ- 

29  μοίς  σου  πολλοίς,  29 και  επεμαρτυρω  αύτοίς  επιστρεψαι  αύτούς  εις 
τον  νόμον  σον  και  ούκ  ήκονσαν,  αλλά  εντολαίς  σου  και  εν  τοις 

κρίμασί  σον  ήμάρτοσαν,  α  ποιήσας  αύτά  άνθρωπος  ζήσεται  εν  αύ- 
τοίς'  και  έδωκαν  νώτον  άπειθούντα   και  τράχηλον  αύτών  εσκλήρυ- 

3ο  ναν,  και  ούκ  ηκουσαν.  30 και  εΐλκυσας  επ*  αύτούς  ετη  πολλά,  και 
επεμαρτυρω  αυτοίς  εν  πνευματι  σου  εν  χ*ιρί  προφητών  σου·  και 

3ΐ  ούκ  ηνωτίσαντο,  και  εδωκας  αύτοίς  εν  χ*ιρί  λαών  τής  γής.  31  και 
σύ  εν  οικτειρμοίς  σον  τοις  πολλοίς  ούκ  επο'ιησας  αύτοίς  συντελειαν 
και  ουκ  εγκατέλιπες  αύτους,  ότι  ισχυρός  και  ελεήμων  και  οίκτειρ- 

32  μων.  32  και  νυν  ό  θεός  ημών,  ό  ισχυρός  ό  μέγας  ό  κραταιός  και  ό 
φοβερός,  φνλάσσων  την  διαθήκην  σον  και  το  'ελεός  συν,  μή  όλι- 

τω  ενώπιον  σον  πάς  ό  μόχθος  ός  εύρεν  ημάς  και  τούς  βασι- 
λείς ημών  και  τούς  άρχοντας  ημών  και  τούς  ιερείς  ημών   και  τούς 

24  τας  χείρας]  οπι  τας  Κ*  (δΐιρβΓδΟΓ  Κ0·3)  |  αρεστά  Κ  25  οιη  ελαιώνας  ΝΑ 
και  Κ*  (Ηαη  ελεωνας  κ  Κ;»  Π18)  |  ετρυφησαν]  ε\ν ετρυφησαν  Α.  26  ηλαλαξαν 
Β5$»(«ώ)]  ηλλαξαν  Κ* Α  |  ερρειψαν  Β*  Κ  (έρριψαν  Β1· Α)  |  αντων]  εαυτών  Κ  | 
διεμαρτυρουντο  Λ  27  οιη  σου  ι°  Α  |  σωτήριας  Α  |  θλιβοντος]  θλιβόντων  Κ 
(θλειβ.)  Α  28  ενκατελιπες  Κ  εγκατέλειπες  Α  (ϊίοιη  31)  29  αλλ  Α  |  εντο- 
λαις]  ρ  γ  ίν  ταις  ΚΑ  |  οπί  εν  Α  |  κριμασιν  Α  \  ημαρτον  Κ*  (ημαρτοσαν  Κη(νί<1))  | 
α  Β*"]  ο  Β;ι1)Π1ίί  |  οηι  εν  αυτοις  Α  |  τράχηλον  αυτών  εσκληρυναν]  εσκληρυναν 
τον  τραχ.  αυτ.  Κ  τραχ.  εαυτών  εσκληρ.  Α  30  ηλκυσας  Α  |  ετη]  εθνη  (θνη 
δΐιρ  τακ)  Κ0·1  |  ενωτισαντο  ΚΑ  |  αυτού  Β*  εΙ  δΐιρ  Γ£Χ5  Αη  (αυτούς  Β·Ί,)ΚΑ*) 
31  αυτοις]  αυτούς  ΚΑ  |  ισχυρός]  +  ει  Κε·3Λ  |  οικτειρμων]  +  61  Κς·3  32  οιτ»  ημων 
ι"  Κ*  (δΙίρβΓδΟΓ  Κα)  |  ο  φοβερός]  οηι  ο  Λ  |  φυλασσων]  ρΓ  ο  Κ  |  οηι  σου  ι°  Α 201 
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Β  προφητας  ημών  και  τους  πατέρας  ημών  και  εν  παντϊ  τώ  λαώ  σου 

απ6  ημερών  βασιλέων  ' Ασσου  ρ  και  εως  της  ημέρας  ταύτης.     33  και  33 
συ  δίκαιος  ΐπι  πάσι  τοις  έρχομένοις  έφ'  ημάς,  οτι  άληθειαν  έποί- 
ησας·  κα\  ημείς  έξημάρτομεν,  34 και  οί  βασιλείς  ημών  κα\  οι  άρχοντες  34 
ημών   και   οι   Ιερείς   ημών  καϊ   οι   πατέρες   ημών  ουκ   εποίησαν  τον 
νομον   σου,  και  ου  προσέσχον  τών  εντολών  σου  και   τα.  μαρτύρια 
σου  ά  διεμαρτύρω  αύτόΐς.    35  και  αυτοί  εν  βασιλεία  σου  και  εν  ά-γα-  35 
θωσυνη  τη   πολλή   η  εδωκας  αύτοίς  και  εν  τη  γη  τη  πλατεία  και 
λιπαρά  η  εδωκας  ενώπιον  αυτών  ουκ  έδούλευσάν  σοι,  και  ουκ  άπέ- 

στρεψαν   άπο   επιτηδευμάτων   αυτών   τών    πονηρών.     3βίδού   έσμεν  36 

σήμερον  δούλοι,   και  η  γη   ην  εδωκας  τοΐς   πατράσιν  ημών  φαγε'ιν 
τον  καρπόν  αύτης,  37τοΙς  βασιλεΰσιν  ο'ις  εδωκας  έφ'  ημάς  εν  άμαρ-  37 
τίαις  ημών  και  έπ\  τά  σώματα  ημών  έζουσιάζουσιν  και  εν  κτηνεσιν 

ημών   ώς  άρεστον  αύτοΊς,   και  εν  θλίψει  μεγάλη  έσμέν.     38  και  38  (ι)  (χ) 
εν  πάσι  τούτοις  ημείς   διατιθέμεθα   πίστιν   και  γράφομεν,  και 
επισφραγίζουσιν  άρχοντες  ημών,  Αευείται  ημών,  Ιερείς  ημών. 

χΚαι  έπϊ  τών   σφραγιζόντων  Νεεμίας  υιος  Άχελιά,  και  Σε-  *  (2)  XX 
δεκια?  2υι6ς  Σαραιά,  και  Άζαριά,  και  Ίερμιά,  3Φασούρ,  Άμαριά,  ̂   (^) 

Μελχειά,  4  Ύούς,  Έβανεί,  Μαλούχ,  5Έ'ιράμ,  Άμεραμώς,  Άβδειά,  *  ̂  
6Αανιηλ,  Ύνατόθ,   Βαρούχ,   7Μεσουλάμ,    Άβειά,    Μιαμείμ,   8 Να-  6 — 8  (7 — 9) 
δειά,  Βελσειά,  Σαμαιά,  ούτοι  Ίερεϊς'  9  και  οι  ΑευεΙται,   Ιησούς  υιος  $  (ίο) 

Άζανειά,  Βαναιού  άπο  υιών  'ΐίναδάβ,  Καδμιηλ  10  και  οι  αδελ-ιο(ιι) 
φοί  αυτού,  Σαβανιά,  Ώδουιά,  Καντά,  τ2Ζαχώρ,  Ζαραβιά,  Σεβανιά,  12(13) 

33  δίκαιος]  διος  ί\*  (και  5ΐφ€Γ50Γ  Κ3)  +  ει  Κ^Α  |  πασιν  ΚΑ  |  εχομενοις  Κ* 
(ρ  5ΐιρβΓ50Γ  Κ0  3)  34  μεμαρτυρω  Β*  (διεμαρτυρω  Β3Ϊ>£\Α)  35  αγα- 
θωσυνη  (αθωσννη  Α)]  +  σου  &  Α  |  τη  πλατεία]  οιτι  τη  Α  |  ουκ  ι°]  ρΓ  αι  Κ*  νι(1 
(γ&5  αι  Κ'·)  |  απεστρεψαν]  επέστρεψαν  Α  \  αυτών  2°]  εαυτών  Κ  οηι  Α 
37  ου  εδωκας]  οις  ε  δΐιρ  Γ3.3  Α3?  |  οπι  και  επι.,.ημων  3°  Κ*  (Ιια.13  Κ*π*ίΒ* 
ραΓίΐπι  ΓβίΓαοί  Κ0·15)  |  κτηνεσιν]  ρτ  τοις  38  πασι  ΒΚΑ  |  οιώ  ημείς  Κ* 
(ηαΐ>  Κ3^^))  διατιθέμεθα]  ρΓΟ  θ  αϊ  Ηί  οοερ  Β*νί(1  |  άρχοντες]  ρΓ  πάντες  Ν* 
(ίηιρΓΟΟ  Κ?)  Α  |  Αευείται  ΒΚ  (Αευιτ.  Α)]  ρΓ  και  Χ*  (γ3.5  Κ?)  |  ιερείς]  ρΓ  και  Κ* 
(Γ3.5  Κ?)  XX  1  σφραγιζόντων]  εσφραγισμενων  Κε·3  [  Αχαλια  Α  2  Αβα- 

ρία] Ζαχαρίας  Κ*  (Α£.  Νε·3)  |  Ιερεμία  Κ  3  Μελχια  Ν  4—5  Τοι>- 
σεβα·  Νει/τ  Αλουχει\ραμ'  Β  Τουσαβανει'  Μαλου\χειραμ  Ατούς  Σαβανει'  Μ. 
Κε·3  Αττους'  Σεβανι'  Μαλουχ'·|  Ιραμ'"  Α  5  Αμεραμως]  Αμεραμωθ  Κ 
Μεραμωθ  Α  \  Αβδια  Α  6  Ύνατοθ]  Ανατωθ  Ν  Υαανναθων  Α  7  Αβια 
Α  |  Μιαμειμ]  Μειαμων  Κ  Μιαμειν  Α  8  Ναδεια]  Α^εια  Κ  Μαα^εια  Α  | 
Βελσεια]  Βελσια  Κ  Βελγαι  Α  9  οι  Λευειται]  Αευιται  Κ  οι  Λευιτ.  Α  |  Αξα- 
νεια]  Αζανιηλ  Κ  Α£αι>ια  Α  |  Βαναιου]  Αβαναιου  Ν0·3  |  Ήναδαβ]  Ή,ναλαβ  Βΐ3νίΛ 
Ηι/ηλαδ  Α  10  αυου  ̂ *  (τ  δυρεΓδΟΓ  |  Σεβανια  ΚΑ  \  Καιπ-α]  Καϊ'^αί' 
Κ*  Καλιτα  Κε·3  Καλιταΐ'  Α  +  Φελεια'  Αναν'  &·*1™ε)Α  (11)  Μιχα'  Ροο/3 
(Ροω/3  Α)'  Εσε^ιαϊ-  ««(«»ε)Α  (οπι  Β)  12  Ζαχχωρ  &  Ζακχωρ  Α  | 
Ζαραβια]  Ζαθαρια  ̂ *νίά  Σαραβια  ̂ ε·3Α 
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(ΐ5)  14  Ι3Ώδούρ,  νΙο\  Βενιαμείν  14  άρχοντες  τού  λαού  Φόρος,  Φααδμωάβ,  Β 

(17)  ι6  Ήλά/ι,  Ζαθονιά-  νιοι  Βανί,  Ι5>Ασγάδ,  Βηδαί,  16  Έδανιά,  Βαγοσι, 
(ι8 — 2ο)  17 — 19  Ήδβι'ι/,  Ι7Άδ?7ρ,  Έ^βκιά,  Άδουρ,  ι8Ιθδουιά,  Ήσάρ,  Βησεί,  19Άρείφ, 

(22)  2?  ̂ναθώΰ,  Βωναί,  20  Βαγαφ^ί,  Μ<?σουλάρ,  Ή£«ρ,  21  Μεσωζεβηλ, 
(23 — 25)  22 — 24  Σαδδουκ,  22Φαλτιά,  Άι>άι/,  Αιά,  23<Ωσηθά,  Άνανιά,  Άσούθ,  24<Αλωής, 

(27)  26  Φαδαβι'ί,  Σωβηκ,  25'Ραουρ,  Έσαβαι/ά,  Μαασαιά  20 και  Άρα,  Αινάν, 

(29)  28  Ήΐ'άρ,  27Μαλουχ,  Ήράρ,  Βααζ/ά.        28 Και  οί  κατάλοιπο*  του  λαού, οί  ιερείς,  οί  Λβυίτται,  οί  πυλωροί,  οι  αδοντες,  οί  Ναθινείμ,  και  πάς 
6  π  ροσπορευόμενος  άπο  λαών  της  γης  προς  νόμον  του  θεού,  γυ- 

ναίκες αυτών,  νιοι  αυτών,  θυγατέρες  αυτών  πάς  ό  ειδώί  και  συνίων 

(30)  29  29 εν ισχύον  ΐπϊ  τούς  αδελφούς  αυτών,  κατηράσαντο  αυτούς  κα\  είσ- 
ηλθοσαν  εν  άρα  κα\  εν  ορκω  Του  πορευεσθαι  εν  νόμω  του  θεού  ος 
εδόθη  εν  χειρ\  Μωυση  δούλου  του  θεού,  και  φυλάσσεσθαι  και  ποιειν 

(31)  3°  πάσας  τάς  εντολάς  ημών  και  κρ'ιματα  αυτού,  30 και  του  μη  δούναι 
θυγατέρας  ημών  τοις  λαοΓί  της  γης,  και  τάς  θυγατέρας  αυτών  ου 

(32)  3!  Χημψόμεθα  τοΊς  υ'ιοΊς  ημών  31  και  λαοι  της  γης  οι  φέροντες  τούς 
άγορασμούς  και  πάσαν  πράσιν  εν  ήμερα  του  σαββάτον  άποδόσθαι, 

ουκ  άγορώμεν  παρ*  αυτών   εν  σαββάτω   και  εν  ήμερα  άγια.·  και 
(33)  32  άνησομεν  το  έτος  το  ζ'  και  άπαίτησιν  πάσης  χειρός.     32 και  ποι- 

ησομεν  εφ*  ημάς  εντολάς,  δούναι  εφ*  ημάς  τρίτον  τού  διδράχμου 
(34)  33  κατ'  ενιαυτον  εις  δουΧείαν  ο'ίκου  θεού  ημών,  33εΐ£  άρτους  τού  προσ- 

ώπου και  θυσίαν  τού  ενδελεχισμού,  και  εις  όΧοκαύτωμα  τού  ενδε- 

13  Ωδουμ]  Ωδουα  Α  |  Βενιαμείν]  Βανοναιαι  Α  14  Φααθμωαβ  ΧΑ  | 
Τ,αθθουια  Α  14—16  Βανιας'  Ταδβηδαι\ε·  Αανια'  Β  Βανιασ\ταδ\βηδαιε· 
Αανια'  Χ  Βα|ϊΊ·  Αζγαδ'-  Βηβαι-  Ααναα  Α  16  Βαγοσι]  Βαγοει  ΧΑ  |  Ήίδιν  Χ 
17  Αδηρ]  Ατηρ  Α  \  Αδουρ]  Αζουρ  ΧΑ        18  Βησει]  Βηθει  Χ  19  Αρειφα'\ 
Ναθωθ  Β  Αρει\φαναθωθ  Χ  Αριφ'·\  Αναθωθ  Α  |  Βωναι]  Νωβαι  Α  20  Βαγα- 
φη%]  Μαιαφης  Α  21  Σαδδονκ]  Σαδουκ  Α  +  Ιεδδουα  Χε·3  +  Ιεδδουκ  Α 
22  Φαλδεια  Χ*  Φαλτβια  Χ?  |  Αναναια  Βνιά  Αναν'  Αναια  Χ*Α  Αναν  Ανανια  Χ*13 
23  Ωσηθα]  Ωσηε  Α  |  Ασουθ]  Ασουβ  Α  24  Αλωτ;*]  Αδω  Α  24—25  Φα- 
δαβΐ5...Μαασαια]  Φαδα\εισσω'  Βηκραουμεσα']  Βαναμα'  Ασαια  Β  Φαδΐαειοσ|ω- 
βηκ\ραονμεσα\βανα\μαασαια\  Χ  Φαλαβι'  Σωβηκ'·  Βαουμ1"  ̂ σαβανα'  Μααλσια 

26 — 27  Αρα'  Αινανην  Αμμαλουχηραμ·  Β  Αια|  Αιι>α|  Ηιό|  Μααλουχ'ί 
ΙΙραμ  ΧνκΙ  Αια*  Αινά'\  Ή,ναν  Μαλοΐ'χ'*  Ρεονμ'"  Α  28  οι  Αενειται  (λευιτ. 
Χ)]  ρΓ  και  Α  |  Ναθεινιμ  Χ  |  λαών]  του  λαον  Α  |  της  γης]  οηι  γης  Χ* 
(δαρεΓδΟΓ  Χα)  |  νομον]  ρΓ  τον  Α  |  ειδωϊ]  ειδω^  Α  29  αντων]  εαυτών  Α  | 
κατηράσαντο]  ρΓ  και  Α  |  εισηλθον  Χ  |  ογπ  και  3°  Α  |  ?;μωι/]  του  θν  (δηρεΓδει-) 
Χ0·3  κυ  Α  |  κριματα]  ρΐ  τα  Χ  |  αυτού]  +  κ  προστάγματα  αντου  Χς·3Ι,,ε 
30  λτ7/ζ»Α·  Β**  (Β1*  "  ρηιοίεΓ  1ΏΟΓ6ΙΏ  ")  31  πασα;>]  την  Χ*νία  (ττ.  Χα  ?1)  | 
αγορω/Αβί/]  αγορασωμεν  Χ^3  (ασ  ϊιηρΓ  Χ<=ΐ>νκΐ)  |  £']  €βδομθμ  ΚΑ  32  7τοι- 
ησομεν]  στησομεν  ΧΑ  |  ?7/Αα5  ι°]  υμα5  Χ*  (τ/^ιαϊ  Χ3)  |  οιτι  €0  2°  Χ  |  διδραγ- 
μου  Α  |  δοι/λια^  Χ  |  ̂εοι·]  ρτ  του  Α  33  του  βνδελβχ.  (ι°)]  οηι  του  Α 
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χχ  34 ΕΣΔΡΑΣ   Β  (ΝΕΕΜΙΑΣ) 

Β  Χεχισμον  τών  σαββάτων,  τών  νονμηνιών,  εις  τάς  εορτάς  και  εις 
τά  άγια,  και  τά  περί  αμαρτίας  εξιΧάσασθαι  περ\  ΊσραηΧ,  και  εις 

εργα  ο'ίκου   θεον  ημών.     34  και   κΧηρονς   εβάΧομεν   π€ρ\   κΧηρον  34  (35) 
ζνΧοφορίας  οι  ιερείς  και  οι  Αενείται  και  ό  λαόϊ  ενεγκαι  εις  οίκον 
θεον  ημών,  ΐϊς  οίκον  πατριών  ημών,  εϊς  καιρούς  χρόνων  ενιαντόν 

κατ'  ενιαντόν,  εκκανσαι  περί  το  θνσιαστηριον  του  θεον  ημών, 
ως  γεγραπται  εν  βιβΧίω·  35  και  ενεγκαι  τα  π  ρωτογενηματα  της  35  (36) 
-γης   ημών  και   πρωτογενηματα   καρποί)   παντός  ξνΧον  ενιαντόν 
κατ  ενιαντόν  εις  οίκον,  36 και  τά  πρωτότοκα  υιών  ημών  και  κττ/-  36  (37) 
νών  ημών,  ώς  γεγραπται  εν  τώ  νόμω,  και  τά  πρωτότοκα  βοών 
ημών  και  ποιμνίων  ημών  ενεγκαι  εις  οίκον  θεον  ημών  τοίς  ιερεν- 

σιν  τοΐς  Χειτονργονσιν  £ν  ο'ίκω  θεον  ημών.     37  και  την  άπαρχήν  37  (38) 
σίτων  ημών  και  τον  καρπόν  παντός  ξνΧον,  ο'ίνον  και  εΧα'ιον,  ο'ίσο- 
μεν  τοίς  Ίερενσι,  εις  γαζοφνΧάκιον  οίκον  τον  θεον,  και  δεκάτην 
γης  ημών  τοις  Αενείταις·  και  αντοί  οι  Αενείται  δεκατονντες  εν 
πάσαις  πόΧεσιν  ΰονΧζ'ιας  ημών.   38 και  εσται  ό  ιερενς  ,  Ααρών  μετά  38  (39) 
τον  Αενείτον  Ιν  τη  δεκάτη  τον  Αενείτον,  και  οι  Αενείται  άνο'ισονσιν 
την  δεκάτην  της  δεκάδας  εις  οίκον  θεον  ημών  εϊς  τά  γαζοφνΧάκια 
εις  οίκον  τον  θεον.    396τι  εις  τονς  θησανρονς  οϊσονσιν  οι  νιοι  39  (4°) 

Ισραήλ  και  ο'ι  Αενείται  άπαρχάς  τοΐ)  σ'ιτον  και  τοΟ  ο'ίνον  και  τον 
εΧαίον,  και  εκεί  σκεύη  τά  άγια  και  οι  ιερείς  και  οί  λειτουργοί  και 
οι  πυλωροί  και  οι  αδοντες·  και  ονκ   ενκαταΧεί^τομεν  τον  οίκον 
τον  θεον  ημών. 

1  Και   εκάθισαν   ο'ι   άρχοντες   τον   Χαον   εν   ΊερονσαΧημ'    και   οι  ι  XXI 
κατάΧοιποι  τον  Χαον  εΧάβοσαν  κΧηρονς  ενεγκαι  ενα  από  τών  δεκα 

καθ'ισαι  εν  ΊερονσαΧήμ,  πόΧει  τη  άγια,  και  εννέα  μερη  εν  ταίς  πό- 
Χεσιν.    2 και  ενΧόγησεν  ό  Χαός  τονς  πάντας  άνδρας  τονς  εκούσια-  2 

«Α       33  θεον]  ρΓ  τα  Κ*  ρΓ  του  Χ3  (γ&5  εί  τα  εί  του  Χ ?)  Α  34  Λευιται  Κ  | 
οίκον  2°]  οίκους  ΧΑ  |  χρονών]  ρΓ  απο  ΚΑ  ]  περί  2°]  εττι  Κ  |  του  θεου]  κϋ  θϋ 
ΧΑ  |  βιβλιω]  τω  νομω  ΧΑ  35  καρπού]  ρΓ  παντός  Χε·3ηι£  |  οικον]  +  κϋ  Ν0·*1 
(κυ  Χ*νιεϊ)  Α  36  και  ι°]  αι  Χ*  (κ  δϋρεΓδΟΓ  Χ€·3?)  |  υιων]  ρΓ  των  Χ  |  κτηνών] 
ρΓ  των  Χ  |  ττροτοτοκα  Α  |  βοών]  ρΓ  των  Α  |  ποιμνίων]  ποιμνημιων  Α  |  οικω] 
οικϋω  Χ*νκ1  (γ3.5  ϋ  Χ?)  37  οίνου]  \>χ  και  Χ  |  ιερευσιν  ΒαΧΑ  |  γαζοφυΧα- 
κιον]  ρΓ  το  ΧΑ  |  γαζοφυλακιον . . .ημων  ι0]  γάμων  Α  |  δεκάτην  γης]  δε\κατας  γης 
Χ*  δεκατην  της  γης  (την  της  δΐιρεΓδεί")  Χε·3  Γαδ  της  Χ0·13  |  Αευιταις  Α  |  Αενιται 
ΧΑ  |  δουλιας  ΧΑ  38  Ααρών]  ρΓ  νιος  Χ€·3Π1£Α  |  Αευιτ.  ΧΑ  (16γ)  |  δεκαδος] 
γης  Χανααν  δέκατης  Χ*  δέκατης  Χε·3  Α  |  θεου  ι°]  θησαυρού  Χε·3ΐη£  δες  Γαδ  ϊη  Α 
(θϋ  ημώ'  Α*νιά)  39  οισουσιν]  εισοισουσιν  ΧΑ  |  Λευειται]  υιοι  του  Αευει  (Αευι 
Α)  ΧΑ  |  απαρχας]  ρΓ  τας  ΧΑ  |  του  σίτου]  οιτι  του  Χ*  (ΙιςΛ  του  Χε·3)  |  οιτι  και 
6°  Α  |  εγκαταλειψομεν  ΒάΧΆ  \  του  θεου]  κϋ  θϋ  Α  XXI  1  του\  ου  Χ*  (του 
Χαου  Χ3)  |  ελαβοσαν]  εβαλον  Χε·3Π1£Α  |  ενα]  α  Γαδ  Χς·3         2  ηυλογησαν  Χ 
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ΕΣΔΡΑΣ  Β   (ΝΕΕΜΙΑΣ)  XXI  15 

3  ζομενονς  καθίσαί  4ν  Ιερουσαλήμ.     3  και  ούτοι  οι  άρχοντες  της  χωράς  Β 

οι  €  κάθισαν  εν  *ΙερονσαΧήμ'  και  εν  πόλεσιν  Ιούδα  εκάθισεν  άνήρ  εν 
κατασχέσει  αυτόν  εν  πόλεσιν  αυτών,  ΊσραήΧ,  οι  Ίερεϊς  κα\  οί  Αευεϊται 

4  και  οϊ  νιοι  δούλων  ΣαΧωμών.  Λ  και  εν  Ιερουσαλήμ  ε  κάθισαν  άπο 
υιών  Ίουδα  και  άπο  νιων  Βενιαμείν.  άπο  νιων  Ίουδα·  Άθεα  νιος 
Άζεδ  υίόί  Ζαχαρία  νιος  Σαμάρεια  νιος  Σαφατιά  νιος  ΜαΧεΧήμ,  και 

5  από  υιών  Φάρες.    5 και  Μαασειά  νιος  Βαρουχ  νιος  Χαλεα  υίόί  Όζειά 
6  νιος  ΑαΧεά  νιος  Ίωρε\β  νίός  θηζειά  νιος  τον  Αηλωνέ.  6 πάντες  νιοι 
Ιερές  οι  καθήμενοι  εν  ΊερονσαΧήμ  τετρακόσιοι  εζήκοντα  οκτώ  άνδρες 

η  δννάμεως.     7  και   ούτοι  νιο\   Βενιαμείν  ΣηΧώ  νιος  ΆμεσονΧά,  Ίωαδ 
8  ιπό?  Φαλαιά  νιος  Κοδιά  υίό?  ΜαγαήΧ   νιος  ΑίθιήΧ  νιος  Ίεσιά'  8  και 
9  οπίσω  αντον  Τηβή,  Σηλεί,  εννακόσιοι  ε'ίκοσι  οκτώ.  9 και  Ίωϊ)λ  νιος 
Ζεχρεί  επίσκοπος  επ  αυτούς,  και  Ιουδαί  υίόί  Ασανά  επ\  της  πόΧεως 

*°  δεύτερος.    10 άπο  τών  Ιερέων  και  Δαδειά  νιος  Ίωρείβ,  Ίαχείν,  11Σαραιά 
νιος  Έλκειά  ν'ώς  ΜεισονΧάμ  νιος  Σαδδούκ  υίόί  Μαριώθ  υίόί  Άπωβώχ, 

ΐ2  άπεναντι  ο'ίκον  του  θεου.     12  και  άδελφοΧ  αυτών  ποιουντες  το  έργον 
13  του  οίκου*  Άμασε\  νιος  Ζαχαρειά  νίός  Φασσονρ  νίός  ΜεΧχειά,  13αρχοντες 

πατριών  διακόσιοι  τεσσεράκοντα  δύο.     και  Άμασειά  νιος  'Έσδριήλ, 
14  14  και  άδελφοί  αντον  δννατοϊ  παρατάξεως  εκατόν  ε'ίκοσι  οκτώ,  και  επί- 
ΐ5  σκοπός  Βαδιι^λ.     15  και  άπο  τών  Αενειτών  Σαμαιά  νιος  Άσονβ  νίός 

3  εκαθισεν  ΒΚ0·3]  εκαθισαν  Κ*  Α  |  αυτού]  εαυτόν  Κ  °-8  |  Αενιται  ΚΑ  +  και  οι  ΝΑ 
Ναθιναιοι  Κε·3Γη§Α  |  υιοί  δούλων]  οι  δ  δίφ  γο.5  Α1        4  εν  Ιερουσαλήμ]  ενι  Ιλημ 
Κ*  (ι  ταδ  Κ?)  |  νιων  2°]  υ  τερεί  Κ°·*νκ1  |  Βενιαμίν  Β*  (-μειν  Β3ΐ))  |  Αθεε  Κ 
Αθεαι  Α  |  Α£εδ]  Α^εδρα  Κ  ΟξΊα  Α  |  Σαμάρεια]  Αμαρια  Κ  Σαμάρια  Α  |  Μαλε- 
λημ]  Μαλελεηλ'·  Α  5  Μαασεια]  Μεσεια  Κ*  Αμεσεια  Κ0·3-  Μαλσια  Α  | 
Χαλεα]  Χάλαγα  Α  |  Ο^ια  Α  |  Δαλεα]  Αχαΐα  Α  |  Ιωρειβ  ΒΚ0·*^]  ϊωρειμ  Κ* 
Ιωιαριβ  Α  |  θτ^εια]  θηδεια  Κ  Ζαχαριου  Α  |  Αηλωνε]  Αηλωνει  Κ  ΙΙλωνι  Α 
6  Σερε?]  Φαρε$  ΚΑ  7  οντοι]  αυτοί  Κ  |  Σηλωμ'  Κ0·3  |  Αμεσονλα]  Αμεσονλαμ 
Κ  Μεσουλαμ  Α  |  Ιωαδ]  υιο$  Ιωαβ  Κ  υιοϊ  Τωαδ  Α  |  Φαλαια]  Φαδαια  Α  |  Κο- 
δια]  Κολεια  Ν  Κωλεια  Α  |  ϊηίεΓ  ιίο$  4°  ε^  Μ.α-γαηλ  Ηηοοΐ  ίηβ  Β*  |  Μαγαηλ] 
Ματαηλ  Κ  Μαασιου  Α  |  Αιθιηλ]  Σεθιηλ  Κ  |  Ιεσια]  Ιεϊ|  Β*νί(1  +  ια  Β^  Ιεσσια  Κ 
Ιεσ|σεια  Α  8  Τηβη  Σηλει]  Γη\βεις'  ΙΙλει  Κ  Γηβεει'\  Σηλεΐ'  Α  |  εννακοσιοι] 
πεντακόσιοι  Κ*  Κϊπικνί(1)  9  Ζεχρι  Α  |  Ιουδα  Κ  |  οπι  υιοϊ  ι°  Α  |  επι] 
απο  Α  10  απο]  ο  Γ6$ογ  Κ?  |  Δαδεια]  Δαλεια  Κ  Ταδια  Α  |  Ίωρειβ]  ϊωρειμ  Κ 
Τωριβ  Α  11  Ελκεια]  Ελχια  Α  |  Μεσουλαμ  ΚΑ  |  Σαδονκ  Κ  |  Απωβωχ]  Αττο- 
βωκ  Κ  Αιτωβ  Α  12  οίκον]  +  ωκβ'  Κ47·3  ("'^'  +  κ  Αδαια'  υιοί  Ιροαμ  νιου  Φαλαλια 
νιον  λη{  +  οκτακόσιοι  είκοσι  δνο\  και  Αδαια  υιοί  Ιεροαμ'"  νιον  Φα|λαλια  Λ  | 
Αμασει]  Αμεσσει  Κ  Αμασι  Α  [  υιοϊ  ι°]  νιον  ̂ ν0  3  |  Ζαχαρία  ΚΑ  |  Φασεουρ  ΚΑ  | 
οιώ  υιοϊ  3"  Α  |  Μελχεια]  Μελχια  Α  +  κ  αδελφοί  αντον  Κ^·  ""^  13  δυο] 
οκτω  Κ*  {β'  Κ0·3·^))  |  Αρ,ασεια]  Αμασια  Κ  Αμεσαι  Α  |  Εσδριτ?λ]  Ε(*ριηλ  Λ 
+  νιον  Αξαχιον  νιον  ΜασαλαμιΟ·  νιον  Κμμτ/ρ'  ϋ  **  .ιιιι^ίηί  -^4  7ταρα!Ι^εω5  Β* 
(τα  ίηδ  Βυϊ)  |  επισκοπος]  +  επ  αντώ\  ̂ ^("Ηί'Α  |  Βαδιτ;λ]  Βα^ιι;λ  Κ*  Ζεχριηλ 
Κε·3ΓηΚ  Ζοχριηλ  Λ  +  υιο5  των  μεγάλων  Κς·»(Π,8)  15  Αενιτων  ΚΑ 

205 



XXI  17  ΕΣΔΡΑΣ  Β  (ΝΕΕΜ1ΑΣ) 

Β  Έ£ερει'·  17  και  Μαθανιά  νιος  Μαχά,  και  'Ω,βηβ  νιος  Σαρουεί,  18  δια-  ̂  
κόσιοι  όγδοηκοντα  τέσσαρες.  19 και  οι  πνλωροϊ  Άκου/3,  Ύελαμείν,  19 
και  οι  αδελφοί  αυτών  εκατόν  έβδομη  κοντά  δύο.  22 και  επίσκοπος  22 
Λευειτών  νιος  Βανεί,  Ό£ει  νιος  Άσαβιά  νιος  Μειχά.  από  νιων 

Άσα/3  των  αδόντων  απέναντι  έργον  οίκον  τον  θεού-  23  οτι  εντολή  23 
τον  βασιλέως  εις  αντούς.  24 και  Παλαιά  νιος  Βασηζα  προς  χείρα  24 
τον  βασιλέως  είς  παν  χρήμα  τω  λαω.  25  και  προς  τάς  επαύλεις  εν  25 
άγρώ  αυτών,  και  από  υιών  Ιούδα  εκάθισαν  εν  Καριαθαρ  26 και  εν  26 
Ίησον  27 και  εν  Βε?7ρσά/3εε,  30 και  επαύλεις  αντών,  Ααχεϊς  και  αγροί  ̂  
αύτί)$"  και  παρενεβάλοσαν  εν  Βεηρσάβεε.  31  και  οί  υίο!  Βενιαρειι>  από  31 
Γάλα,  Μαχαράί.  36  και  από  τών  Αενειτών  μερίδες  Ιούδα  τω  Βενιαμείν.  36 

'Και  ούτοι  οί   ιερείς  και  οί  Λευειται  οί  άναβαίνοντες  μετα  Ζορο-  ι  XXII (XI 
βαβελ  νιον  Σαλαθιήλ  και  Ί^σοΟ·  Σαραιά,  Ίερριά,  Έσδρά,  2Μαριά,  2 

^ Α  15  Ε^ερει]  Εεχρει  Ν*  νίά  Έξρικαν  Ν  ε·3  Εσ^ρι  Α  +  (16)  υιο*  Ασαβιου'  νιου  Βονναι 
κ'\  Σοββαθαιος  κ  Ιωζαβαδ'  επι\  του  έργον  του  εξωτάτου  οικον\  του  θΰ  :  απο  των 
αρχηγών  τω\  Αευιτων  Κε·*πι25ΐφ  χ7  Μαθθανια  Χ*  Μαθθανιας  Νε·3Α  |  Μαχα] 
Μιχα  Α  +  υοι  (δΐο)  Ζεχρι'  νιου  Ασαφ^  αρχηγός  του  αινου\  του  Ιούδα  ει$  προσευχην 
κ  Βακ/3ακια$|  δεύτερος  εκ  των  αδελφών  εαυτού  κ  Αβδας\  υιοί  Σαμμουε'  υιου  Γα- 
λελ*  νιου  \διθουν\  πάντες  οι  Αευιται  εν  τη  πολει  τη  αγια  Κε·3πΐ£5ΐιρ  |  ̂αι  Ωβηβ 
υιος  Σαμουει]  και  Ιωρηβ  υιοί  Σ.  Κ*  (οπι  Κ^Μνιά))  και  Ιωβηβ  υι05  Σαμουι  Α 
19  αυτων]  +  οι  φυλασ\σοντες  εν\  ταις  πυλαις  Κε·3Π1ίί  |  δυο] +  (20)  το  δε  λοιπόν 
του  Ισλ  οι  ιερείς  Κ^Μ^  +  κ  οι  Αευιται  εν  πασαις  ταις  πολεσιν  της\  Ιουδαίας 

έκαστος  εν  τη  κληρουχια  αυτου'\  (21)  οι  δε  Να^ι^αιοι  κατωκησαν  εν  Ο0ελ'  κ\ 
Σιαλ  κ  Τεσφα'  επι  τοις  Ναθιναιοις:\  Νε·3π»£ϊηΓ  22  Αευειτων]  +  εν  Ιλημ· 
Αξα  Ν^3*1"^  |  υιο<?  16γ]  υιου  Κε·3  |  Βάνει]  Βονει  Κε·3  Βανι  Α  |  οπι  0£ει  Νε·3 
θ}ι  Α  |  Ασαβεια  Ν  +  υιου  Μαθθανιου  Κ^^ζί  \  Μειχα  ΒΝ?]  Αμειχα  Κ*  Μιχα 
Α  |  νιων]  ρΓ  των  Κ  |  Ασαβ]  Ασαφ  Α  |  αιδοντων  Β*5  (αδ.  Β3)  |  οίκου  έργου  Ν* 23  ει$]  επ  ΧΑ  |  αυτούς]  +  και  διεμεινεν  επι  τοις  ωδοις  έκαστης  ημέρας  αυθημερόν 
ΚαΜπ^)  24  Ώ,αθαια]  Παθεια  Ν*  Φαθεια  Νε·3  Φαθαια  Α  |  Βασ?7^α]  Βαση- 
ξαβεηλ'  απο  των  Ζαρε  υιου  Ιούδα  Χε·3  |  χρήμα]  ρημα  Κ  ε·3  (γ&5  χ)  25  Καρι- 

αθαρ] Καριαθαρβα  Κ  ε·3  Καριαθαρβο  Α  26  εν  Ιησού]  εν  ταις  θυ\γατρασιν 
αυ\της  κ  την  Αι\βων  κ  τας\  θυγατερας\  αυτής  κ  εν\  Καβσεηλ  κ\  εν  ταις  κω\μαις 
αυτής  κ\  εν  Ιησού  κ\  Μωλαδα  κ\  εν  Βηβφαλτ'\  κ  εν  Έσερσο\αλ'  Κε·3Πιε 
27  Βηρσαβεε  Κ  Βερσαβεε  Α  +  κ  ταις  θυγατρασιν  αυτής  (28)  κ  εν  Σικε|λετ'  κ  εν 
Μαχνα  κ  εν  ταις  θυγατρασιν\  αυτής  (29)  κ  εν  Ϋεμμιον  κ  εν  Σαραα'  κ  εν\ 
Ιριμουθ·  Ζανωε'  Οδολλαμ·\  Νε·*πΐ£ίη£  30  επαύλεις]  ρΓ  αι  Ν  |  αγροί]  ρΓ  οι 
ΚΑ  |  αυτής]  +  Αξηκα  κ\  εν  ταις  θυγα\τρασιν  κ  Νε·3Π1£|  παρενεβαλον  Χ*  (παρ- 

ενεβάλοσαν Κ0·3)  |  Βηρσαβεε  Ν  Βερσαβεε  Α  +  εω?  φαραγγος  Έννομ  ̂ ^(πκγ) 
31  οι  υιοι]  οπι  οι  Α  |  Γαλα]  Ταβα  Ν*  Γαβαα  Κε·3  Α  |  Μαχαμας]  Μαχμα?  Ν0·3 
+  κ  Αιω  κ  Βηθηρ  κ  των  θυγατέρων  αυτης\  (32)  Αναθωθ'  Νο/3·  Ανανια' 
(33)  Ασωρ·  Ρααα·  Γε^^ιυ.·|  (34)  Αδωδ·  Σεβοειμ'  Ναβαλλατ-  (35)  Αυδδα-  κ  Ωνω\ 
Υηαρασιμ:\  ̂ -*™ζ'™ΐ  (οηι  Κ*)  XXII  1  Αευιται  ΚΑ  (ΐίεηι  8)  |  οηι  οι  3° 
Κ*  (δΐιρετδΟΓ  Κ3?)  |  αναβαινοντες]  αναβαντες  Κ?Α  |  Ιερμεια  Β3ΐ3Κ  1 — 2  Εσ- 
δραμ'  Αριαμ'  Αλουλ'  Β  Εσδρα|  Μαρεια  {Αμαρεια  Κε·3)  |Μολουχ!  Κ  Ε^ρα' 
Αμαρια·  ΜαλουχΊ  Α  +  Αττου*  Κ0·3*"1^ 
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3  Μαλουλ,  3ΣεχεΐΊα·  7 ούτοι  άρχοντες  τών  ιερέων  και  αδελφό!  αυτών  εν  Β 
8  ημεραις  Ίησόί.    8  και  οι  Αευεϊταΐ'  Ιησού,  Βανουί,  ΚαδμιήΧ,  Σαραβιά, 
Ίουδά,  Μαχανιά·  επι  τών  χειρών  αυτός  και  οί  αδελφοί  αυτού  εις 

ίο  τ  ας  εφημερίας.  10  και  Ιησούς  εγεννησεν  τον  Ιωακείμ,  και  Ίωακείρ; 
ιι  εγεννησεν  τον  Έλιασει/3,  και  Έλειασεί/3  τον  Ιωδά,  11  και  Ίωδα  εγεννη- 
ΐ2  ο~ει/   τόϊ>   Ίωι/α^άι/,  και  Ίωναθάν   εγεννησεν  τον    Ιαδου.     12 και  εν 

ημεραις  Ίωακεί/ζ  αδελφοί  αυτού  οι  ιερείς  και  οί  άρχοντες  τών  πα- 

ικτριών τω  Σαράια  Μαρεά,  τω  Ίερεμιά,  13  τω  'Έσρα  ΜεσουΧάμ,  τω 
22  Άμαρειά  'ΐωανάν,  Ι4τω  Μαλούχ.  22 οι  Αευε'ιται  εν  ημεραις  ΈΧιασείβ, 

Ίωαδά  και  Ίωά  και  Ίωανάν  και  Ίαδου,  γεγραμμενοι  άρχοντες  πατριών, 

23  και  οί  Ίερεΐς  εν  βασιΧεία  Ααρείον  τού  ΐΐέρσου·  23υίοί  Λευεί  άρχοντες 
τών   πατριών  γεγραμμενοι  επ\  βιβΧίω  Χόγων  τών  ημερών    και  εως 

24  ημερών  Ίωανάν  υωύ  ΈΧεισούε.  24  και  άρχοντες  τών  Αενειτών  Άβια 
και  Σαραβιά  και  Ιησού,  και  νιοι  ΚαδμιηΧ  και  οί  αδελφοί  αυτών 
κατεναντίον  αυτών  είς  ύμνεΐν,  αινειν,  εντολή  Δαυείδ  ανθρώπου  τού 

25  θεού,  εφημερία  προς  εφημερίαν,  25 εν  τω  συναγαγεϊν  με  τους  πυΧω- 
26  ρους  26εν  ημεραις  Ίωακει/χ  υιού  Ιησού  Ειωσεδε'κ,  εν  ημεραις  Νεεμία· 
27  καΙ'Έσρας  6  ιερεύς  ό  γραμματεύς.  27  Και  εν  εγκαιν'ιοις  τείχους 

3  Σεχενια]  Εενια  Ν*  ΕχείΊα  Νε·3  +  (3)  Ρεουμ'  Μαριμωθ-  ̂ ε·3<^)  +  (4)  «Α 
ΑδαιαΓ  Υεννηθουι'  Αβιας·\  (5)  Μειμιν  Μααδιαϊ*  Βαλγα.Γ\  (6)  Σεμειας'  Ιωιαριβ' 
1δειας·\  (7)  ΣαλουαΓ  Αμουκ'  Χελκιαϊ·|  Ιδεια*·  Ν^π,^ρ  7  ιησου  ̂   8  Ιουδα 
ΒΚε·3]  Ιωδαε  Ν*Α  |  Μαχανια]  Μαθανια  Α  |  και  ι°]  +  κ  (πίδ  Ν0·*3)  οι  αδελφοί 
αυτόν  κ  Βακβαιας  κ  \ανα  Κε·3ΐη&  |  αυτού]  αυτών  ΚΑ  +  αντικρυς  αυτών  Κε·3Γη£ 
10  Ελιασψ  (ι°)  Κ  Ελιασειβ  Α  (Ηδ)  |  Ιωδα]  Ιωδαε  Κ  Ιωαδα  Α  11  Ιωδα 
Κ*  (Ιωδαε  Κε-3)  Ιωαδα  Α  |  Ιωναθαν  ι°]  1ωναθα\  Κ*  Ιωα^α^αΙ  Κε·3  |  Ιωα^α- 
θαν  (2°)  Κ  12  οι  ιερείς  και  οι  αρχ.]  και  οι  αρχ.  και  οι  ιερείς  Κ*  (και  οι 
ιέρεια  και  οι  αρχ.  Κ?)  |  Μαραια  Κ  Μαρία  Α  |  Ιερεμεια  Κ  ϊερμια  Α  4-  Ανανια 
Κ  ε·3  ™ε  Α  13  Αραμια  Χ*  (Αμαρια  Κ  ε·3Α)  14—21  Μαλουχ]  +  Ιωζ/α0αζ/· 
τω  Σεχελιου*  Ιωσηφ'  (15)  τωΙ  Ορεμ'  Αδανας'  τω  Μαριωθ  Ελκαι'Ι  (16)  τω  Αδδαι' 
Ζαχαρίας·  τω  Υαναθωμ'\  Μοσολλαμ'  (17)  τω  Αβια'  Ζεχρει*  τω|  Βεριαμ.εΐί'  εί> 
καιροις  τω  Φελητει'\  (18)  τω  Βαλγα'  Σναμουε'  τω  Σεμεια']  Ιωναθαν  (19)  τω  Ιω- 

ιαριβ' Μα^^αϊ/αι·|  τω  Ιδια"  Οζι'  (20)  τω  Σαλλαι*  Καλλαι·|  τω  Αμου  Αβεδ*  (21)  τω 
Ελκια·  Ασα/3ίαϊ·|  τω  Ιδειου*  Ναθαναήλ:  Κ0·3111*"1*  (οητ  ΒΚ*Α)  22  Λευιται 
ΚΑ  |  ΕλειασειβΚ  |  Ιωιαδα  (ι  ϊη^;)  Κς·3  |  οηι  και  Ιωα  Κ03  |  Ιαδου]  Αδουα  Κ*ν'(1 
Ιδουα  Κ?  |  πάτριων]  ρΓ  των  Α  23  Αευι  Α  |  βιβλίου  Κ  ε·3  |  υιου]  υιο$  Κ* 
(υιού  Κβ·3)  |  Ελεισουε]  Ελεισουβ  Κ*  Ελειασονβ  Κ0·3  Ελισουε  Α  24  αρ- 
χο^τεϊ]  ρΓ  οι  Χ  |  Λευιτωι/  Α  |  Αβια]  Ασαβιας  Κ ':·3  Ασαβια  Α  |  οι  αδελφοί]  υηι 
οι  Α  I  υμνειν  αινειν]  υμνιν  και  αινιν  Κ  αινειν  και  νμνειν  Λ  |  εντολην  Κ*  (ν 
ϊά*  Κ'·3)  |  εφημερίαν  εις  Κ*  (εφημερία  προς  Κε·3)  25  ερ  τω]  ρΓ  ΜαΟ^αΐΊαϊ' 
κ  Βακ/5ακια5*|  Οβδιας'  Μοσολλαμ'  Ταλμων\  Ακονβ'  φυλακές  πυλωροί  φυ\λακης 
Νο.αιηκΜίρ  (οιη  ΒΚ*Α)  26  εν  χ°]  ρΓ  ούτοι  Κε-α(ιηίΓ)  |  Ειωσεδεκ]  νιου  1ω- 
σεδεκΚ  Ιωσεδεκ  Α  |  εν  ι°]  ρΓ  και  Κ°·β  (Γαδ  Κ'  ·ι,νΐ(1)  Α  |  ~Ν εε μια]  +  του  άρχοντος 
Κε·3'"«  |  Εσδρα  Κ  Ε^ρα  Λ  |  ο  2°]  ρΓ  και  ΚΑ  27  6νΛα»ιό4$  Κ 
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Β  Ιερουσαλήμ  εζήτησαν  τους  Αευείτας  4ν  τοΙς  τόποις  αυτών  τοΰ  ενεγκαι 
αυτούς  εις  Ιερουσαλήμ,  ποιήσαι  ενκαίνια  και  εύφροσύνην  εν  θωΧαθα 

και  εν   ωδαίί,  κυμβαλίζοντες   και  ψαλτήρια.    28 και  συνήχθησαν  οι  28 
υ'ιοϊ  των  αδόντων  και  άπο  της  περιχώρου  κυκΧόθεν  εις  Ιερουσαλήμ 
και    άπο    επαύλεων   29 και  άπο  άγρών    δτι  επαύλεις  οικοδόμησαν  29 
εαυτοΊς  οι  αδοντες  εν  Ιερουσαλήμ.     30 και  εκαθαρίσθησαν  οι  ιερείς  και  30 
οι  Αευεϊται,  και  εκαθάρισαν  τον   Χαον   και  τούς   πυλωρούς  και  το 

τείχος.    31  και  άνήνεγκαν   τους  άρχοντας  Ιούδα  επάνω  του  τείχους.  31 
32  και  επορεύθη  οπίσω  αυτών  'Ω,σαιά  και  ήμισυ  άρχόντων  Ιούδα,  32 
33 και  Ζαχαρίας,  ' Έσρας   και  ΜεσουΧάμ,  34Ίουδά   και  Βενιαμε\ν  και  33 
"Σαράια  και  Ίερεμιά·  35 και  από  υιών  τωι/  ιερέων  εν  σάλπιγζιν  Ζαχαρίας  35 
ιήόϊ    Ιωανάν  υίόί  Σαμαιά  υιός  Ναθανιά  υιός  Μειχαια  υιός  Ζακχούρ 

υιός  Άσάφ,  36 και  αδελφοί,  αυτού  Σαμαιά  και  Ό^ει^Α,  αινείν  εν  ωδαΐς  36 
Δαυειδ  άνθρωπου  του  θεοΰ·   και  'Έσραί  ό  γραμματεύς  έμπροσθεν 
αυτοΰ.    37  επ\  πύΧης  τοΰ  αινείν  κατεναντι  αυτών  άνεβησαν  επ\  κλι-  37 

μακας  πόΧεων  Δαυειδ,  εν  άναβάσει  τοΰ  τείχους,  επάνωθεν  τοΰ  ο'ίκον 
Δαυειδ  και  εως  πύλης  τοΰ  ύδατος  ̂ Έφράιμ,  και  επ\  πύλην  Ιχθυηραν  39 
και  πύργω  ΆνανεήΧ  και  εωί  πύλης  της   προβατικής.    42 και  ήκού-  42 
σθησαν  οι  αδοντες,  και  επεσκεπησαν.    43 και  εθυσαν   εν  τί}  ήμερα  43 

«Α       27  Λευιταϊ  ΝΑ  |  βιΊκαι  Β*νί(1  (ει^και  Β3)  ]  εγκαίνια  Β3ΐ>Α  |  θωλαθας  Ν 
+  €ν  ε^ομοΐλοτ^0-"  Κ  |  ψαλτήρια]  +  κ  κινυρας  Ν0·**11^)  28  ηχθησαν  Ν* 
(συρ  5\αρ6Γ50Γ  Κ*)  |  επαύλεων]  +  του  Νετωφαθι'  (29)  κ  εκ  Βτ70|α7'7αλ7αλ  : 
^ο.ιιώ^  29  αγρών]  +  Ταβαε :  κ  Αξμωθ  :  Ν0·3™8  |  οικοδόμησαν]  ι|  ηοη  ϊηδΐ 
Β1»  ωκοδομησαν  ΝΑ  30  εκαθερισθησαν  Α  \  Αευιται  Α  31  τειχου$] 
+  κ  έστησα  δυο  περί  αινεσεως  μεγάλους  κ  δι\ηλθον  εκ  δεξιών  επάνω  τον\ 
τείχους  (+  της  πύλης  δυρβΓδΟΐτ)  της  κοπριας\  Κε·»(™ε)  33  Ζαχαρίας]  Αβαρίας 
Α  |  Εσδρα  Ν  Ε£ρα  Α  |  Μεσουλλαμ  Ν0·3  Μοσολλαμ  Α  34  Σαράια] 
Σααμαιας  Α  \  Ιερεμίας  Α  35  οιη  εν  Α  \  Ιωαναν]  Ιωναθαν  Ν°·3Α  |  υιος  3° 
Βίδ  50Γ  Ν*  (γ&5  ι°  Ν?)  |  Ναθανια]  Μαθανια  Ν*  Μαθθανια  Νε·3Α  |  υιοϊ  4°] 
ρΓ  ο  Α  |  Μιχαια  Α  36  Οξρειηλ(ρ  δνψ6Γδ0Γ)  Ν°·3  +  Γελωλαι·  Μααι*  Μαία- 
ναηλ  κ\  Ιούδας·  Ανανι'  εν  σκευεσιν  ̂ ^π^ΐηΓ  |  ωδαι5]  ωδ^ϊ  Κ  |  Εσδρα  Ν 
Έζρας  Α  |  αυτού  2°]  αυτών  ΝΑ  37  7τυλ??$  ι°]  ρΓ  της  Νε·3  |  ανεβησαν  {ανεβο- 
ησαν  Ν*  ο  Γ3δ  Ν?)]  ρΓ  και  Α  |  πόλεων]  ττολεω*  ΝΑ  |  εως  πύλης]  εμπυλης  Α 
37 — 38  υδατοϊ]  +  κατα  ανατολάς  (38)  κ  περι  αινεσεως\  η  δευτέρα  επορευετο  συν- 
αντωσα\  αυτοις  κ  εγω  οπίσω  αυτής  κ  το  ήμισυ]  του  λαου  επάνω  του  τείχους 
υπεράνω]  του  πύργου  των  θεννουριμ'  κ  εως  του]  τείχους  του  πλατεος  κ  υπεράνω] 
της  πύλης        ™£  5»αρ  39  πυλην]  ρΓ  την  Ν03  |  ιχθυηραν]  ρν  την  Ν*Α 
ρΓ  της  Ισανα'  κ  επι  την  πυλην  την  Νε·3  |  πύργου  Α  \  Αναμεηλ  Α  |  εως] 
ρΓ  α7το  πύργου  του  Ή,ηα'  κ  Ν°·3(π,κε)  |  πύλης]  ρΓ  της  Ν03  |  προβατικης]  + 
έστησαν  (ρΓ  κ  Ν°·Μ)  εν  πυλη  της  <ρυλα]κης  (40)  κ  έστησαν  αι  δυο  της  αι\ρε- 
σεως  εν  οικω  του  θϋ'  κ  εγω\  κ  το  ήμισυ  των  στρατηγώ]  μετ  εμου'  (41)  κ  οι 
ιερείς·  Έλιακιμ'  Μαασια$·|  Βενιαμειν'  Μιχαιαϊ'  Ελιω??^αι·  Ζαχαρίας·  Ανανιας· 
εν  σαλπι^ξιν  (42)  κ  Μαασιας'  κ  Σεμειας·  κ  Ελεάζαρ*  κ  Οζι'  κ  Ιωαναν  κ  Μελ- 
χεια5  κ  Αιλαμ'  κ  Ιε'ςουρ'  Ν0·3 11,8  (οιτι  ΒΝ*Α)      42  αδο^τε$]  +  ί,·  Ιε^οιαϊ  Ν° 
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εκείνη   θυσιάσματα  μεγάλα  και  ηυφράνθησαν,  οτι  ό  θεός  ηϋφρανεν  Β 
αυτούς  μεγάλως'   και  αι  γυναίκες  αυτών   και  τα  τέκνα  αυτών  ηύ- 
φράνθησαν,  και  ήκούσθη  ή  ευφροσύνη  εν  Ιερουσαλήμ  από  μακρό- 

44  θεν.  44 Και  κατέστησαν  έν  τή  ημέρα  έ κείνη  άνδρας  επι  των 

γαζοφυλακίων ,  τοις  θησαυροις,  τα"ις  άπαρχαΊς  και  ταΊς  δεκάταις  και 
τοΊς  συνηγμένοις  εν  αύτοις  αρχουσιν  τών  πόλεων,  μερίδας  τοις  ίερεύσι 
και  τοις  Αευείταις,  οτι  ευφροσύνη  εν  Ιούδα  επι  τους  ιερείς  και  έπι 

45  τους  Αευείτας  τους  έστώτας.  45  και  έφΰλαξαν  φύλακας  θεού  αυτών 
και  φύλακας  τού  καθαρισμού  και  τους  άδοντας  και  τους  πυλωρούς, 

46  ως  έντολαι  Ααυειδ  και  Σαλωμών  υίού  αυτού.  46  οτι  εν  ήμέραις  Ααυεϊδ 
Άσάφ  άπ'  αρχής   πρώτος  τών  αδόντων  και  ϋμνον  και  α'Ίνεσιν  τω 

47  θεω.  47  και  πάς  Ισραήλ  εν  ήμέραις  Ζοροβαβέλ  δίδοντες  μερίδας  τών 
αδόντων  και  τών  πυλωρών,  λόγοι/  ημέρας  εν  ημέρα  αυτού,  και  άγιά- 
ζοντες  τοϊς  Αευείταις,  και  οι  Αευεϊται  άγιάζοντες  τοϊς  υίοις  Ααρών. 

XXIII   ι        ιΈ?  τη  ημέρα  εκείνη  άνεγνώσθη  εν  βιβλίω  Μωυσή  έν  ώσ\ν  τού 
λαού·   και  ευρέθη  γεγραμμένον   έν  αυτω  οπως  μη  είσέλθωσιν  Αμ- 

2  μανεϊται  και  Μωαβεϊται  έν  εκκλησία  θεού  εως  αιώνος,  2οτι  ου  συνήν- 
τησαν  τοις  νιοϊς  Ισραήλ  έν  αρτω  και  έν  ϋδατι,  και  έμισθώσαντο 

ί'π'  αυτόν  τον  Βαλαάμ  καταράσασθαι,  και  εστρεψεν  ό  θεός  ημών  τήν 
3  κατάραν   εϊς  εύλογίαν.     3 και  έγένετο   ως  ήκουσαν   τον   νόμον,  και 
4  έχωρίσθησαν  πάς  έπίμικτος  έν  Ισραήλ.  4  Και  προ  τούτου 
Έλιασί/3  ό   ιερεύς  οίκών   έν   γαζοφυλακίω  οίκου  θεού  ημών  έγγίων 

5  Ύωβιά.  5  και  έποίησεν  έαυτω  γαζοφυλάκιον  μέγα,  και  έκεϊ  ήσαν  το 
πρότερον  δίδοντες  τήν  μαναάμ  και  τον  λίβανον  και  τα  σκεύη,  και 

τήν   δεκάτην  τού  σίτου  και  τού  ο'ίνου  και  τού  ελαίου,  έντολήν  τών 

43  αυτούς]  +  ευφροσύνη  Κε·;ιιη£  |  οηι  αυτών  ι°  Κε·3  |  η  ευφρ.]  οιη  η  Α  |  εν  ΚΑ 
2°]  ρΓ  η  Κ ε·3  44  κατεστησεν  Κ*  (-σαν  Κ3 (νί{1>)  |  μερίδα ς]  +  του  νομού  Κ  ε·3  <ηι&»  | 
ιερευσιν  ΚΑ  \  Αευιταις  ΚΑ  |  ευφροσύνη]  +  ην  ΚΑ  |  επι  2°]  ρΓ  και  ΚΑ  ;  τοις 
ιερ.  Α*  (τους  ιερ.  Α?)  |  τοις  Αευειταις  Β*  τους  Αευειτας  Β3ί)Κ  τους  Αευιτας  Α 
45  εφυλαξεν  Κ  (-ζαν  Ν3(ν'ά>)  |  αυτών]  εαυτών  Α  |  οιτι  και  2°  Α  46  αρχής]  560[ 
ραΓνα  Γ 3.3  ΐη  Β  47  και  πας]  ρτ  \και  πας  Ισλ'  εν  ημε\ραις'''  (δΐο)  διδοντις 
μερίδας  των  αδοντώ\  και  υμνον  και  αι\νεσιν  τω  θω  Κ*  (οιη  Κ?)  |  Ζοροβαβέλ] 
+  κ  εν  ταις  ημεραις  Νεεμιου  Κς·3  και  εν  τ.\  ημ.  Νεεμια  Α  |  Αευιταις,  Λειαται 
ΚΑ  XXIII  1  βιβλω  Κ*  (βιβλιω  Ν*(νίά))  |  γεγραμμένον]  ρτ  το  Κ*  (οιη 
Κ?)  |  οιη  μη  Κ*  (δΐψ6Γ50Γ  Κ3)  |  Αμμωνιται  Κ*  Αμμανιται  Κα(ν"ΊΑ  ;  Μωα- 
βιται  Α  |  εν  5°]  «5  Κ0·3*"1^ ν'(1  |  εκκλησιαν  Κ °·3  |  θεου]  κυ  Κ*  του  θν  Κ^Α 
2  εστρεψεν]  επεστρεψεν  Α         3  Ισραήλ]  \\ημ  Α*  (ΐ'αδ  /χ  Α?)  4  ενγειι·ν 
Β  €Ρ  Σιωι>  Κ*ν|(1  εγγιων  Κ?Α  |  Τω/3ια]  860  Γα$  ϊη  Β  5  εαντω]  αυτω  Α 
6 — 7  οιη  γα'ζοφυλακιον . .  .ποιησαι  αυτω  Β*  (Ηαΐι  Β3?,,?     ιηΓ)  5  το  πρό- 

τερον] οηι  το  ΚΑ  |  μανααν  ΚΑ  |  οιη  οίνου  και  του  Κ*  (Ιιαβ  Κ°  ·"",:) 
5ΕΡΤ.  II. 
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XXIII  6  ΕΣΔΡΑΣ  Β  (ΝΕΕΜΙΑΣ) 

Β  Αενειτών    και  των   αδόντων   και  τών    πνλωρών,  και   άπαρχαϊ  των 

ιερέων.    6  και  έν  παντϊ  τούτω  ουκ  ή'μην  £ν  Ιερουσαλήμ,  οτι  εν  ετει  6 
τριακοστώ  και  δεντέρω  τον  ' Αρσασαθά  βασιλέως  Βαβνλώνος  ηλθον 
προς  τον   βασιλέα,  και  μετα  τέλος  ημερών  ητησάμην  τον  βασιλέα, 

7  κ  αϊ  ηλθον  €ΐί  *\ερονσαλήμ·   και  σννήκα  εν  πονηρία,  ποιήσαι  αυτω  η 
γαζοφνλάκιον   εν   αυλή  οίκου  του   θεοϋ.    8 και  πονηρόν  μοι  έφάνη  8 
σφόδρα,   και  ερριψα  πάντα  τα  σκευή  οίκου  Ύωβιά  άπο  τον  γαζο- 
φυλακίου'  9 και  είπα,  και  εκαθάρισα  τα  γαζοφυλάκια,  και  επέστρεψα  9 
εκεί  σκεύη  οίκου  του  θεον,  την  μάννα  και  τον  λίβανον.  Ι0Και  ίο 
εγνων  οτι  μερίδες  των  Αενειτών  ούκ  εδόθησαν,  και  έφνγοσαν  άνήρ  εϊς 

άγρόν  αντοϋ  οι  Αευεϊται  και  οι  αδοντες  ποιονντες  το  έργον.     11  και  τι 
εμαχεσάμην  και  είπα  Διά  τ'ι  έγκατελείφθη  ό  οίκος  τον  θεοΰ;  και 
σννήγαγον  αυτούς,  και  έστησαν  αύτους  έπϊ  τη  στάσει  αυτών.    12  και  ΐ2 
πας  Ιούδας  ήνεγκαν  δεκάτην  του  πύρου  και  του  ο'ίνον  και  του  ελαίου 
εις  τους  θησαυρούς,  13έπ\  χείρα  Σελεμιά  του   ιερέως   και  Σαδδούκ  13 
του  γραμματέως  και  Φαλαιά  άπο  τών  Αευειτών  και  έπ\  χείρα  αυτών 

Άνάν  νιος  Ζακχούρ  νιος  Ναθανιά,  οτι  πιστοί  ελογίσθησαν  επ'  αντονς 
μερίζειν  τοις  άδελφοίς  αντών.     14 μνήσθητί  μον  ό  θεος  εν  αύτη,  και  μη  14 
έξαλειφθήτω  ελεός  μον  6  έποίησα  εν  οίκω  Κυρίου  του  θεοΰ.  15  Εν  15 
ταίς  ήμέραις  έκείναις  είδον  εν  Ιούδα  πατονντας  ληνονς  εν  τώ  σαβ- 
βάτω·  και  φέροντες  δράγματα  και  έπιγεμίζοντες  έπϊ  τονς  ονονς  και 
οίνον  και  σταφνλήν  και  σύκα  και  πάν  βάσταγμα,  και  φέροντες  εις 
Ίερονσαλήμ  εν  ημέρα  τον  σαββάτον  και  επεμαρτνράμην  εν  ημέρα 

πράσεως  αυτών.     16 και  έκάθισαν  εν  αντί}  φέροντες  ίχθνν  και  πάσαν  ι6 

5  Αευιτων  ΚΑ  |  απαρχαι]  ρχ  αι  Κ  απαρχας  Α  6  τριακοστω]  ρΓ  και  Κ* 
(ΐιηρΓΟΟ  Κ?)  |  Αρσασαθα]  Αρθασασθα  Α  )  τέλος  ήμερων]  το  τ.  τω]  ημ.  Α  \  τον 
βασιλέα  2°]  παρα  του]  βασιλέως  Α  7  πονηρία]  ρΓ  τη  ΚΑ  |  ποιησαι]  ρΓ  η 
εποιησϊ\  Έλισουβ  (Ελιασ.  ε-*>*)  Ύωβι\α'  Κ  ρΓ  η  ε\ποιησεν  Ελιασειβ·  Τωβια 
Α  ί  του]  τ  δαρ  Γαδ  Α&?  8  απο]  ρΓ  ε£ω  ΚΑ  9  εκαθαρισαν  Κ  εκαθερισαν  Α  | 
μάννα  Β*  μανναειμ  Β313  βαανα  Κ*  μαανα  Κ3  μανααν  Α  10  εγνω  Κ*  (εγνων 
^αα  (νϊάή  |  Αευιτων,  Αευιται  ΚΑ  |  αυτού]  εαυτού  Κ  11  εμαχεσαμην]  +  τοις 
στρατηγοί  Κε-3Π1£  |  είπα]  ειπον  Α  |  ενκατελιφθη  Κ  |  ο  οίκος]  ο  οι  δυρ  ναδ 
Α3?  |  έστησα  ΚΑ  |  τι;  στασει]  οιη  τ·»/  Α  12  Ιούδα  ΚΑ  |  του  πύρου 
(πυρρού  Κ*)]  οτη  του  Α  13  €7τι  ι°]  ρΓ  κ  ενετειλαμην  Κ^3·"1^  |  χείρα  ι°] 
χείρας  ΚΑ  |  Σελεμια]  Ιελεμια  Κ  |  Σαδωκ  Α  |  Φαδαια  ΚΑ  |  Αευιτων  ΚΑ  | 
Ααναν  Κ  |  Να0ανια]  Μαθανια  Κ*  Μαθθανια  Κς·3  Μα00ανιου  Α  |  αυτών  2°] 
εαυτών  Κ0·3  14  ο  θεος]  +  μου  Κε·3  |  εν  αυτη]  ενταύθα  τη  Κ*  εν  ταύτη  Κ·Α  | 
οιη  ο  2°  Κ  (δΐιρεΓδΟΓ  Κ0·3)  οτι  Α  |  Κυρίου  του  0εου]  0υ  κϋ  Κ*  ΊΓυ  θϋ  Κ  03  Α  -ι  Λ- 

εν ταις  φυλακαις  αυτού  #ε·*(™ζ)  15  ιδον  Α  |  τω  σα/3/3ατω]  οιη  τω  Α  | 
φέροντες  ι°]  φέροντας  Β35  ΚΑ  |  ετπγεμ'Γ0""1""]  εττιγεμι^ονταί  Β3ΐ3Κ3Ινιά·Α 
φέροντες  2°]  φέροντας  Β3ΐ>  Κ  3  <νίά>Α 
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ΕΣΔΡΑΣ  Β  (ΝΕΕΜΙΑΣ) XXIII  26 

πράσιν   πωΧονντες  €Ρ  τώ  σαββάτω  τοΊς  ν'ιοις  Ιούδα  και  εν  Ίεροι/-  Β 
ΐ7  σαΧημ.     17 και  έμαχεσάμην  το"ις  νίοίς  Ίουδα  τοις  ε'Χενθέροις  και  εΐπα 

αντοίς  Ύίς  6  Χόγος  ό  πονηρός  οντος  ον  νμείς  ποιείτε,  και  βεβηΧοντε 

ι8  τήν  ήμέραν  τον  σαββάτον  ;  ι8ονχι  όντως  εποίησαν  οί  πατέρες  νμών, 
και  ήνεγκεν   έπ'  αντονς  ό  θεάς  ημών  και  ε'φ'  ημάς  πάντα  τά  κακά 
ταντα   και  «τί  τ^ν  7τόλυ/  ταντην;   και  να?ΐ$·  προστίθετε  όργήν  επ\ 

ις'ΐσραήΧ,  βεβηΧώσαι  το  σάββατον ;   19  και  έγένετο  ήνίκα  κατέστησαν 
πνΧαι  ΊερονσαΧημ  προ  τον  σαββάτον,  και  έκλεισα  τά$·   7ΓΐΛα?,  και 
είπα  ώστε  μη   άνοιγηναι  αντάς  οπίσω  τον   σαββάτον    και  έστησα 

επί  τάς  πνΧας,  ώστε  μη  ά'ιρειν  βαστάγματα  εν  ημέρα  τον  σαββάτον. 
2ο  20 και  ηνΧίσθησαν  πάντες  και  εποίησαν  πρασιν  εξω  ΊερονσαΧημ  απαξ 
2ΐ  και  δι'ί.     21  και  έπεμαρτνράμην  εν  αντοίς  και  είπα  προς  αντονς  Διά  τι 

νμείς    ανΧίζεσθε  απέναντι  τον  τείχονς;    εάν   Βεντερώσητε,  εκτενώ 
χείρά  μον  εν  νμίν.   άπο  τον  καιρόν  εκείνον  ουκ  ήΧθοσαν  εν  σαββάτω. 

22  22  και  είπα  τοις  Αενείταις,  οι  ησαν  καθαριζόμενοι  και  ερχόμενοι  φνΧάσ- 
σοντες  τάς  πνΧας,  άγιάζοντες  την  ήμέραν  τον  σαββάτον.  προς  ταντα 
μνησθητί  μον,  ό  θεός,  και  φείσαί  μον   κατά  το  πΧηθος  τον  εΧέονς 

23  σον.  23 Και  εν  ταϊς  ημέραις  εκείναις  ειδον  τοίις  Ίονδαίονς  οι 
24  έκάθισαν  γυναίκας  Άζωτίας,  ' Άμμανείτιδας,  Μωαβείτώας,  24  και  οί 

νίο\  αντών  ημισν  ΧαΧονντες  *  Αζωτιστί,  και  ονκ  είσ\ν  έπιγινώσκοντες 
25  ΧαΧείν  Ίονδαιστί.  25 και  έμαχεσάμην  μετ  αντών  και  εκαταρασάμην 

αντονς'  και  έπάταζα  εν  αντοϊς  άνδρας  και  ωρκισα  αντονς  εν  τώ 

θεώ  'Έάν  δώτε  τάς  θνγατέρας  νμών  τοις  νίοΐς  αντών,  και  εάν  Χάβητε 
26  άπο  τών  θνγατέρων  αντών  τοις  νιοΐς  νμών.  26ονχ  ούτως  ημαρτεν 

ΣαΧωμών  βασιΧεί/ς  ΊσραηΧ;  και  εν  εθνεσιν  ποΧΧοίς  ονκ  ην  βασιΧενς 
όμοιος  αντώ,  και  άγαπώμενος  τώ  θεώ  ην,  και  εδωκεν  αντον  6  θεάς 
εις  βασιΧεα  επι  πάντα  ΊσραηΧ,  και  τοντον  έξέκΧιναν  αί  γνναίκες 

16  οιη  εν  2°  Κ*  (δΐιρεΓδΟΓ  Κ3<νίά>)  Α       17  οντος  ο  πονηροί  Κ       18  υμών]  ΚΑ 
ημων  Κ*  (υμ.  Κε·3)  |  τα  κακα  ταύτα]  ταυκατ καταντά  Κ*ν1(1  (κ  ̂   τ  2°  Γαδ  Κ?)  | 
ταντην]  δες  :  ΐη  Β*?ι>  19  πνλαι]  δες  λ  ίη  Κ*  (ο πα  Κ?)  |  Ιερονσαλημ]  ρ  γ 
εν  ΚΑ  |  έκλεισα]  είτα  και  έκλεισαν  ΚΑ  |  και  επτά]  και  ει  δυρ  Γ0.δ  Β1!3?  ( 
οπίσω]  ρΓ  εωί  Κ0-*  |  και  ̂ .°]  +  εκ  των  παιδαριων  μον  Κ " (νί<1) |  σαββάτον  3°]  σ 
δυρ  τα,δ  Αα  20  α7τα£]  ρΓ  κ  Κ03  21  έπεμαρτνράμην]  διεμαρτ.  ΚΑ  | 
εκτενω]  +  \την  μαχονν  εαν  δευτερωσητε']  εκτενω  Α  |  χείρα]  ρΓ  την  ΚΑ  |  ονκ 
ΚΑ]  ου  Β  22  Λειηταυ  ΚΑ  |  α^ιαζοντες]  α^ιαξειν  ΚΑ  23  ιδον  Α  | 
Αίωτι|δα?Κ  |  Αμμανωτιδας  Κ*  Αμμανιτιδας  Κ€·3(ν'^Α  |  Μωα/3ιτιδα5  Κ^Ι'^Α 
(οιη  Μωαβ.  Κ*)  24  λαλοι/ί'τεϊ]  λαλουΐσειι/  Α  |  Α'ζωτιστει  Α  |  Ιουδαιστει  Α 
+  αλλα  κατα  ̂ λωσσαν  λαον\  κ  λαον  Κε·ηη,'ίιηί  25  εκαταρασα/Λ^^]  κατηρασα- 
μην  ΚΑ  |  αυτοι/5  ι°]  αυτού  Κ*νκ1  |  ωρκισα]  ενωρκισα  Α  |  εαΐ'  ι°]  αν  Α  I  δοτε 
Κ*ν'ά  (δωτε  Κ-1)  |  υμων  2°]  +  κ  εαυτοις  Κ£:··'1<η,·'>,'  26  οηι  ουτωί  Κ*  ν'('  (ΗαΙ) 
^ο.3(ιηΚ)^  |  ττολλου]  ρΓ  τοι$  Κ0·8  |  τω  ίίεω]  οιη  τω  Λ 

21 1 



XXIII  27  ΕΣΔΡΑΣ  Β  (ΝΕΕΜΙΑΣ) 

Β  αι  αΧΧότριαι.     27 και  ΰμών  μη  άκουσόμεθα  ποιησαι  πάσαν  πονηρίαν  27 
ταντην,  άσυνθετήσαι  εν  τω  θεω  ημών,  κάθισαν  γυναίκας  άΧΧοτρίας. 

28  και  άπο  υιών  Ίωαδά  του  ΈΧεισούβ  του  Ιερέως  του  μεγάλου  νυμφίου  23 
τοΰ  ΣαναβαΧΧάτ·  καϊ  (ξέβρασα  αυτούς  άπ'  (μου.     29 μνήσθητι  αύτοις  6  29 
Θε6ς  έπ\  αγχιστεία  της  ίερατείας  και  διαθήκης  της  Ίερατείας  και  τους 

Αευείτας.     30  και  ε  καθάρισα  αυτούς  από   πάσης  άΧΧοτριώσεως,   και  30 
έστησα  εφημερίας  τοϊς  ιερευσιν  και  τοίς  Αευείταις,  άνηρ  ως  το  έργον 

αυτού,  31  και  το  δώρον  των  ξυΧοφόρων  εν  καιροϊς  άπο  χρόνων  και  31 
εν.  τοις  βακχουρίοις.    μνησθητ'ι  μου  6  θεος  ημών  εις  άγαθωσύνην. 

ΝΑ  27  ακονσμεθα  Κ*  (ακουσομεθα  Κ0·3)  |  πασαν\  ρΓ  την  £$Α  |  ταυτην]  ρΓ  την 
μεγαλην  Ν<:·»(™β)  28  Ιωιαδα  Α  |  Ελισονβ  Ν*  Α  Ελιασουβ  Ν**^  \  Σανα- 
βαλ\ατ]  +  του  Ωρανιτον  Κ  ε·3  (π»ε)  |  αυτούς]  αυτόν  Η  29  αγχιστια  £\  |  ιερα\ 
τιας  (βίδ)  Α  |  Αευιτας  ΚΑ  30  Λευιταις  ΚΑ         31  βακχουροις  Κ*  (βακ- 
χουριοι\  ΝΜνίά)) δαΐ350Γ  Εσδραϊ  β  ΒΝ  Εφαί  /3  Α 

+  Κλημης  μοναχός  Ύ  Β*3* αντεβληθη  προς  πα\αιω\τατον  Χιαν  αντιγραφον]  δεδιορθωμενον  χειρι  τον\ 
άγιου  μάρτυρος  ΙΙαμφιΧον\  οπερ  αντιγραφον  προς  τω\  τέλει  υποσημειωσις  τις\ 
ιδιόχειρος  αυτόν  υπεκειτοί  έχουσα  ούτως  :|  μετεΧημφθη  και  διορθωθη\  προς  τα 
εξαπλα  Ωριγενονς\  λντωνινος  αντεβαλεν']  ΤΙαμφιΧος  διόρθωσα  :\  Κ  1? 



ΨΑΛΜΟΙ 

ι 

I    ι  ΜΑΚΑΡΙΟΣ  άνηρ  ός  ουκ  επορευθη  εν  βουΧη  άσεβων,  Β 
και  εν  όδώ  άμαρτωΧών  ουκ  εστη, 
και  επ\  καθεδραν  Χοιμών  ουκ  εκάθισεν 

■ζ        2αλλ'  η  εν  τω  νόμω  Κυρίου  το  θεΧημα  αυτοΰ, 
και  εν  τώ  νόμω  αυτοΰ  μελετήσει  ημέρας  κα\  νυκτός. 

3  3  και  εσται  ως  το  ζύΧον  το  πεφυτευμένον   παρά  τάς  διεξόδους 
των  υδάτων, 

δ  τον  καρπόν  αυτοΰ  δώσει  εν  καιρώ  αυτοΰ, 

και  το  φύΧΧον  αυτοΰ  ουκ  άπορρυησεται· 
και  πάντα  οσα  αν  ποιη  κατευοδωθησεται. 

4  4°νΧ  ούτως  οι  ασεβείς,  ουχ  ούτως, 

αλλ'  η   ως  ό  χνοΰς  6ν   εκριπτεϊ  6  άνεμος  από  προσώπου 
της  γης. 

5  5διά  τοΰτο  ουκ  άναστησονται  οι  ασεβείς  εν  κρ'ισει, 
οΰδε  άμαρτωΧοΧ  εν  βουΧη  δικαίων 

6  6οτι  γινώσκει  Κύριος  όδόν  δικαίων, 
και  όδό$·  άσεβων  άποΧεΊται. 

Β' 

II    ι         '"ΐνα  τί  εφρΰαξαν  εθνη,  και  λαοι  εμεΧετησαν  κενά; 
2        2  παρέστησαν  οι  βασιΧεΊς  της  γης 

και  οι  άρχοντες  συνηχθησαν  επ\  το  αυτό 
κατά  τοΰ  κυρίου  και  κατά  τοΰ  χριστοΰ  αυτοΰ.  διάψαλμα. 

Ιπηογ  ψαλμοί  Β  οίεβδί  ϊη  ̂   ψαλτηριον  Α  ψαλτηριον  τω  Δδ  Κα  I  1 —  ΝΑΚ. 
II  7  μακάριος... €ΐ  συ  Κ*  ((1^51  ϊη  Κ*)  1  εστη]  εστίν  ΚΆ  \  καθέδρα  Α 
2  αλλ  17]  αλλα  ην  Α*ν'(1  3  ποίηση  Α  4  ο  άνεμος]  οιώ  ο  Κ8         5  οι 
ασε/3αϊ]  υηι  οι  Ν?ΑΚΛ  |  αμαρτωλοί]  ρΓ  οι  Α  —  δΐΐοίΐ  15  ΒΝΑ  8  Κ3ν'ά 
II  1  ρΓ  ψαλμοί  τω  Δδ  ΚΛ        2  διάψαλμα  ηυη  ίηδΐ  Β'1  (ίΐα  ιιΙ)κραο)  οιη  Κ.8 
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3διαρρήξωμεν  τούς  δεσμούς  αυτών,  3 

και  άπορρίψωμεν  άφ'  ημών  τον  ζυγον  αϊτών. 
4  ό    κατοικών  €ν  ούρανοϊς  ε  κγελάσεται  αυτούς,  λ 

κα\  ό  κύριος  εκμυκτηριεί  αυτούς. 
5  τότε  λαλήσει  προς  αυτούς  εν  οργτ}  αυτού,  5 

και  εν  τω  θυμω  αυτού  ταράζει  αυτούς* 

6εγώ  δε  κατεστάθην  ν7τ'  αυτού  6 
επ\  Σειών  ορος  το  αγιον  αυτού, 

7διαγγελλων  το  πρόσταγμα  Κυρίου.  η 
Κύριος  είπεν  προς  με  Υιός  μου  εί  σύ, 

εγώ  σήμερον  γεγεννηκά  σε· 
*α'ίτησαι  παρ   εμού,  κα\  δώσω  σοι  εθνη  την  κληρονομίαν  σον,  8 

κα\  την  κατάσχεσίν  σου  τα.  πέρατα  της  γης· 
9  ποιμανεις  αυτούς  εν  ράβδω  σώηρα,  9 

ώϊ  σκεύος  κεραμεως  συντρίψεις  αυτούς. 

10~  και  νυν,  βασιλείς,  σννετε'  κ 
παιΰεύθητε,  πάντες  οι  κρίνοντες  την  γην. 

11δουλεύσατε  τω  κυρίω  εν  φόβω,  1 1 
και  άγαλλιάσθε  αύτώ  εν  τρόμω. 

12δράξασθε  παιδείας,  μη  ποτε  οργισθτ}  Κύριος,  ΐ5 
και  άπολε'ισθε  εξ  όδού  δικαι'αϊ, 
οταν  εκκαυθΐ)  εν  τάχει  6  θνμος  αυτού, 

μακάριοι  πάντες  οι  πεποιθότες  επ  αύτω. 

Ψαλμοί  τ<£  Αανείδ,  οπότε  άπεδίδρασκεν  άπδ  III 
προσώπου  Άβεσσαλώμ  του  νιου  αύτοΰ. 

"Κύριε,  τί  επληθύνθησαν  οι  θλίβοντες  με;  ι 
πο\\ο\  επανίστανται  επ*  εμε' 

3  πολλοί  λεγουσιν  ττ)  ψυχή  μου  3 
Ουκ  εστίν  σωτηρία  εν  τω  θεω  αυτόν.  διάψαλμα. 

ΝΑΚ.       3  αποριψ.  Κ&         4  ενγελασεται  Α  |  εκμνκτεριει  Α  5  ροδί  ταράξει 
Γ3.5  ι  Ιίί  (ΓοΓίβ     Α!  |  αυτούς  2°]  5  Γβδατ  Α3νί<1  6  κατεστάθην]  +  βασιλεύς 
ΑΚ^  7  δ  αγγέλων  Α  |  γεγεννκα  Α*  (η  δυρεΓδΟΓ  Α3?)  8  περα  Α 
9  ως]  ρι·  και  Α  |  σκευή  Κ0·3 ΑΚ3  12  δραξεσθε  Κ*  (-ασθε  Κ3)  |  7Γαιόεια$] 
παιδιας  ̂   παιδειαν  (ϊπαιδιαν)  Κ  \  Κύριος]  ρΓ  ο  Κ  |  ενκανθη  Κ3  |  αντω]  αντον 
Κ  —  δΐίοΚ  27  ΒΚΑ  19  Κνί(1  III  1  οιη  ψαλμοί  Α  \  οπότε]  αποτε  Κ*ν{Λ  \ 
απεδιδρασκε  Κ      2  επανίστανται]  επανισταντο  ςΚΖ·Ά  επανεστησαν  Α       3  σω- 
τηρια]  +  αντω  Α  +  αντον  Κ 
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ΨΑΛΜΟΙ 

4  4  συ  δε,  Κύριε,  άντιλημπτωρ  μον  ει,  Β 
δόξα  μον  και  νψων  την  κεφαλήν  μου. 

5  5φωντ)  μον  προς  Κύριον  έκέκραξα, 
και  έπηκονσέν  μου  εξ  ορούς  άγιου  αυτόν.  διάψαλμα. 

6  6  εγώ  έκοιμηθην  και  νπνωσα· 
έζηγέρθην,  ότι  Κύριος  άντιλημψεταί  μον. 

7  7  ου  φοβηθησομαι  από  μνριάδων  Χαοΰ 
των  κύκλω  επιτιθεμένων  μοι. 

8  Βάνάστα,  Κύριε,  σώσόν  με  ό  θεός  μον 
οτι  σν  έπάταξας  πάντας  τονς  έχθραίνοντάς  μοι  ματαίως, 
οδόντας  αμαρτωλών  σννέτριψας. 

9  9του  κυρίον  η  σωτήρια,  κα\  επ\  τον  \αόν  σον  η  ενλογία  σον. 

Δ' 

IV  Εΐ5  το  τέλος,  έν  ψαλμοΐς'  φδη  τψ  Ααυείδ. 

2  2>Ει>   τω  έπικαΧεΙσθαί  με  εϊσηκονσέν  μου  ό  θεός  της  δικαιο- 
σύνης μον, 

εν  θλίψει  έπλάτννάς  μοι· 
οικτείρησόν  με  και  εϊσάκονσον  της  προσενχης  μον. 

3  3υίοι  ανθρώπων,  εως  πότε  βαρνκάρδιοι ; 
Ίνα  τί  αγαπάτε  ματαιότητα  και  ζητείτε  ψενδος ;  διάψαλμα. 

4  4 και  γνώτε  οτι  έθανμάστωσεν  Κύριος  τον  οσιον  αντοΐι· 
Κύριος  είσακούσεταί  μον  έν  τω  κεκραγέναι  με  προς  αντόν. 

5  5υργίζεσθε  και  μη  άμαρτάνετε' 
ά  λέγετε  έν  καρδία,  επ\  ταϊς  κοίταις  νμών  κατανύγητε. 

διάψαλμα. 

6  6θύσατε  θνσ'ιαν  δικαιοσύνης,  και  ελπίσατε  έπι  Κύριον. 
7  7 πολλοί  λέγονσιν  Ύίς  δείξει  ήμΐν  τα  αγαθά; 

έσημειώθη  έφ'  ημάς  το  φως  τον  πρόσωπον  σον,  Κύριε· 
8  86δωκαί  εύφροσύνην  εις  την  καρδίαν  μου, 

άπο  καρπού  σίτου  και  οϊνου  καϊ  ελαίου  αντών  έπληθύνθησαν. 

9  9έν  εΙρήνη  επί  το  αυτό  κοιμηθησομαι  και  νπνώσω· 
ότι  σν,  Κνριε,  κατά  μάνας  έπ\  έλπίδι  κατώκισάς  με. 

4  οιη  Κύριε  Α  |  υψων  την  κεφ.]  ν  την  κβ  δΐιρ  ταχ  Α3ίνι<1  5  εττηκουσεν]  ΝΛΚ. 
εισηκουσεν  Α  Κ  6  ε~γω]  +  δε  Α  |  αντελαβετο  Κ*  (αντιλημψ.  ̂ α·η)  7  κύκ- 

λων Α  |  συν  επιτιθέμενων  ΚΑ  Κ  8  του  (δϊο)  εχθ ραίνοντας  (αιν  [ι  $ιιρ  ΓΣΐδ]  Α'1""1) 
Α  —  ΗΐίοΗ  ι6  Β  15  ΚΑΚ  IV  1  εν  ψαλμοις]  ψαλμός  ΑΚ  |  οηι  ωδτ;  Α  ωδης 
Κ  |  τω  Δ.]  του  Δ.  Κ  3  βαρυκαρδιοι]  υ  5υρ  γπ.5  2  ίοΓίε  ΙΪΙΙ  Αα  ι  ματαιότητας 
Α  δ  κάρδια]  ταις  καρδιαις  υμων  Β^ΚΑΚ  |  επι]  γ>τ  και  Κ  |  κατανοιγητε  Α 
9  κοιμηθησομαι]  ο  8αρ  ταδ  Αα  |  εττι  2°]  επ  ΑΚ  —  8ΐίοΗ  ι6  Β&Λ  17  Κ. 

215 



ΨΑΛΜΟΙ 

Εί5  το  τέλος,  νπερ  της  κληρονομούσης' 
ψαλμός  τφ  Ααυείδ. 

"Γα  ρήματα  μου  ενώτισαι,  Κύριε,  2 
συν  ες  της  κραυγής  μου, 

*πρόσχες  τής  φωνής  της  δεήσεώς  μου.  3 
ό  βασιλεύς  μου  και  ό  θεός  μου· 
ότι  προς  σε  προσεύχομαι,  Κύριε. 

4 τ6  πρω\  εισακούστ]  της  φωνής  μου·  4 
το  πρω\  παραστήσομαί  σοι  και  επόψομαι. 

5 ότι  ουχί  θεός  θίλων  άνομίαν  σύ  εί·  5 
ουδβ  παροικήσει  σοι  πονηρευόμενοζ. 

6ον  διαμενούσιν  παράνομοι  κατέναντι  των  οφθαλμών  σου·  6 
εμίσησας,  Κύριε,  πάντας  τους  εργαζομένους  την  άνομίαν. 

7άπο\εϊς  πάντας  τους  λαλοΰντας  τό  ψεύδος·  7 
άνδρα  αιμάτων  και  δόλιο;/  βδελύσσεται  Κύριος, 

^εγώ  δε  εν  τω  πλήθει  του  ελεου  σου   εϊσελεύσομαι  εις  τον   οι-  8 κόν  σου, 

προσκυνήσω  προς  ναον  άγιόν  σου  εν  φόβω  σου. 
9Κύριε,  όδήγησόν  με  εν  τή  δικαιοσύνη  σου  ένεκα  των  εχθρών  μου,  ο 

κατεύθυνον  ενώπιον  σου  την  όδόν  μου. 

10 οτι  ουκ  εστίν  εν  τω  στόματι  αυτών  αλήθεια,  ι: 
ή  καρδία  αυτών  ματαία· 

τάφος  άνεωγμενος  ό  λάρυγξ  αυτών, 
τοις  γλώσσαις  αυτών  έδοΧιούσαν . 

"κρίνον  αυτούς,  6  θεός·  ιι 
άποπεσάτωσαν  από  τών  διαβουλιών  αυτών 

κατά  τό  πλήθος  τών  ασεβειών  αυτών 
εζωσον  αυτούς,  ότι  παρεπίκρανάν  σε,  Κύριε. 

12 και  εύφρανθήτωσαν  επ\  σοι  πάντες  οι  ελπίζοντες  ε'π\  σε·  ι: 
εις  αιώνα  άγαΧλιάσονται,  και  κατασκηνώσεις  εν  αύτοις. 

και  καυχήσονται  επ\  σοι  πάντες  οι  άγαπώντες  τό  όνομά  σου, 

V  2  τη  κραυγή  Α  3  τη  φωνη  ΑΚ.  4  εποψομαι]  έποψη  Κ0·* 
εττοψη  με  ΑΚα  5  ουδε]  ον  Να·&Κ  6  ου]  ονδε  Ν^ΑΚ  |  οηι  κε  Β?Κ 
8  6λεου]  ελαιοΐ'9  Κ  <:-λεοι;5  Κ  9  σον  1°  Β^ς·3ΑΚ]  μου  Κ*  |  μου  1° 
Βϊ<(-·3ΑΚ]  σοι;  Κ*  10  τω  στομάχι]  οηι  τω  ί^*  (ηαΐ)  Νς·3)  |  λαρί'ξ  Α 
11  διαβολιών  Κ.α  12  οηι  επι  ι°  Κε,ίιΚ.  |  σοι  ι°]  σε  Κ  |  αιώνα]  ρ  γ  τον  Κ  | 
επι  3°]  (ν  ΚΑΚ.  ]  οηι  πάντες  2°  £< 
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ΨΑΛΜΟΙ 
VII  2 

ΐ3  13οτί  σν  ενλογεϊς  δίκαιον.  Κ 

Κυρίβ,  ως  οπλω  ίυδοκί'αϊ  εστεφάνωσας  ημάς. 

Έ' 

Εΐ$  το  τέλος,  6ΐ>  ΰμνοις,  ύττερ  της  ογδόης1 
ψαλμός  τψ  Ααυείδ. 

2  2Κυρΐ€,        τω  θυμω  σου  ελέγξης  /χ€, 
μ^δε  σου  παίδευσης  με. 

3  3ε\εησόν  με,  Κνριε,  οτι  ασθενής  είμι· 
'ίασαί  με,  οτι  εταράχθη  τα.  οστά  μου. 

4  4  και  ή  ψνχη  μον  εταράχθη  σφόδρα· 
και  σν,  Κύριε,  εως  πότε ; 

5  5επίστρεψον,  Κύριε,  ρΰσαι  την  ψνχην  μον, 
σώσόν  με  ένεκεν  τον  ελεονς  σον. 

6  6ότι  ονκ  εστίν  εν  τώ  θανάτω  6  μνημονενων  σον 
εν  δε  τω  αδη  τις  εξομολογήσεταί  σοι ; 

7  7  ε  κοπίασα  εν  τω  στεναγμω  μον, 

λούσω  κασ'  εκάστην  ννκτα  την  κλίνην  μον, 
εν  δάκρνσίν  μου  την  στρωμνην  μον  βρέξω. 

8  *  εταράχθη  άπο  θνμον  ό  οφθαλμός  μον, 
επαλαιωθην  εν  πάσιν  τοις  εχθροίς  μον. 

9  9 άπόστητε  απ    εμον  πάντες  οι  εργαζόμενοι  την  άνομίαν, 
οτι  είσηκονσεν  Κύριος  της  φωνής  τοΰ  κλανθμον  μον 

ιο       10 είσηκονσεν  Κύριος  της  δεησεώς  μον, 
Κνριος  την  προσενχην  μον  προσεδεζατο. 

ιι        " αίσχννθείησαν  και  ταραχθείησαν  σφόδρα  πάντες  οί  εχθροί  μου, 
επιστραφείησαν  κα\  αίσχννθείησαν  σφόδρα  δια  τάχονς. 

Ζ' 

Ψαλμοί  τφ  Ααυείδ,  δν  ησεν  τω  κνρ'ιω ύπερ  των  λόγων  λούσει  υιοί)  Ίεμενεί. 

2         *Κνριε  ό  θεός  μον,  επί  σοί  ηλπισα· 
σωσόν  με  εκ  πάντων  των  διωκόντων  με  και  ρνσαί  με, 

13  ευλογείς]  ευλογήσεις         |  δίκαιον]  ρτ  τον  Κ  —  8ΐίοη  βΟ  ΒΧΑ  20,  Κ  ̂  
VI  1  οηι  εν  υμνοις  Α  εν  τω  κυρίου  (χίο)  Κ:ιν1(1      3  με  2°]  +  κε  ςί,ΑΚ      8  πασι  £\  \ 
εχθροις]  χθρο  ς  δυρ  Γίΐ8  Α1       9 — 10  οηι  της  φωνής ..  .Κύριος  (30)  Κ*  (ηηΐ)  £\°·ί1) 
10  είσηκονσεν]  ηκουσεν  ί<0·ί1Α  11  αίσχννθείησαν  ι°]  αισχννΟητωσαν  Κ  | 
ταραχθείησαν]  εντραπετωσαν  Κ  |  οηι  σφοδρά  ι°  Β°Κ€·*λ  |  επιστραφείησαν] 
αποστραφειησαν  (-φιησαν  Α)  α$  τα  οπίσω  ΚΑ  αποστραφετωσαν  ]\  |  αίσχνν- 

θείησαν 2°]  καταισχννΰ ειησαν  )&€ΛΑ  (-Οιησαν)  καταισχννθητωσαν  Κ  —  8ΐϊε1ι 
2  1  ΒΚ  2θ  ΚΑ         VII  1  ησεν]  ηνεσεν  Κ  ,νι<1  I  Χουσι  Α  |  λεμενι  Λ 



VII  3  ΨΑΛΜΟΙ 

Β        3μη  ποτε  άρπαση  ως  Χεων  την  ψυχην  μου,  3 
μή  οντος  Χυτρουμενου  μηδέ  σώζοντος. 

4  Κύριε  6  θεός  μου,  ει  εποίησα  τούτο,  4 
ει  εστίν  αδικία  εν  χερσίν  μου, 

5ει  άνταπβδωκα  τοϊς  άνταποδιδούσίν  μοι  κακά,  5 
άποπίσοιμι  αρα  από  των  έχθρων  μου  κενός- 

6 καταδιώζαι  αρα  ό  εχθρός  την  ψυχήν  μου  και  κατάλάβοι,  6 
κα\  καταπατήσαι  εις  γήν  την  ζωήν  μου, 
καΐ  την  δόξαν  μου  εϊς  χουν  κατασκηνώσαι.  διάψαλμα. 

7 άνάστηθι,  Κύριε,  εν  οργγι  σου,  η 
ύψώθητι  εν  τοις  περασι  των  έχθρων  μου· 
εξεγέρθητι,  Κύριε  6  θεός  μου,  εν  προστάγματι  ω  ενετειΧω. 

8  και  συναγωγή  Χαών  κυκΧώσει  σε·  8 
και  ύπερ  ταύτης  εις  υψος  επίστρεψον. 

9 Κύριος  κρινεΊ  Χαούς·  9 
κρίνον  με,  Κύριε,  κατά.  τήν  δικαιοσύνην  μου 

και  κατά.  τήν  άκακίαν  μου  επ'  εμοί. 
10  συντεΧεσθήτω  δή  πονηρία  άμαρτωΧ  ων,  ίο 

και  κατευθύνεις  δίκαιον 

ετάζων  καρδίας  και  νεφρούς  6  θεός. 

11  δικαία  ή  βοήθεια  μου  παρά  του  θεού  ιι 
του  σώζοντος  τους  ευθείς  τι}  καρδία. 

12 ό  Θε6ς  κριτής  δίκαιος  κάϊ  ισχυρός  και  μακρόθυμος,  ΐ2 

μή  όργήν  επάγων  καθ*  εκάστην  ήμεραν. 
Ι3εάν  μή  επιστραφήτε,  τήν  ρομφαίαν  αυτού  στιΧβώσει'  13 

το  τόζον  αύτού  ενετεινεν,  και  ήτοίμασεν  αύτό· 
14  και  εν  αύτώ  ήτοίμασεν  σκεύη  θανάτου,  Μ 

τά  βεΧη  αύτού  τοίς  καιομένοις  εξειργάσατο. 

15  ιδού  ώδίνησεν  άνομίαν,  1 5 
συνεΧαβεν  πόνον  και  ετεκεν  άδικιαν 

ΝΑΚ.       3  μηντοϊ  Β*  (ο  ΒαρεΓδΟΓ  Β3*3)  5  ανταπεδωκας  Α  |  ανταποδιδοσιν 
Α  |  κακα]  πονηρά  Κ  |  αποπεσοιμι  Β^Ν^Κ]  αποπεσοιμ  Β*  αποπεσοιν  Κ* Α  | κενοί]  καινοί  Α  6  καταΧαβοι]  +  αυτήν  Κ  |  καταπάτησε,  κατασκήνωσε 
Νε·3  (ροδίοα  ίρ56  ίοΓίθ  (3ε1)  καταπατήσει,  κατασκηνώσει  Κν'Λ  7  του 
περασιν  Α  (ου  ε  τζϊϊΆΟί  Α5)  Κ  |  έχθρων  μον]  ν  ου  τείταοί  Α13  εχθρ.  σου 
Κ  |  εξεγερθητι]  ρΓ  και  Χα3ΑΚ  |  οπι  Κύριε         (Ιιαβ  κε  Κ1)  9  με] 
μοι  Α  |  εμοι]  εμε  Κ  11  του  θεου]  κυρίου  Κ  12  μη]  ρΓ  κ 
Ν0·*  (Γ3.5  Νε1>?)  13  εαν]  γ&8  αΐΐς  ΐη  ν  Β?  |  στϊΚβωσιν  Α  15  αι/ο- 
μια^]  αδικιαν  &ΑΚ  |  σΐ'ί'ελαβεί']  συρ  δΐιρ  Γ3.5  Β3ΐ>  |  αδικία^]  ανομιαν ΝΑΚ 
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ΠΑΛΜΟΙ IX  2 

ι6       ι6λάκκον  ώρυξεν  και  άνέσκαψεν  αυτόν,  Β 
και  ενπεσείται  είς  βόθρον  ον  ειργάσατο· 

17       17 επιστρέψει  ό  πόνος  αύτοΰ  6*5  κεφαλήν  αυτοί, 
και  67τι  κορυφην  αύτοΰ  η  αδικία  αύτοΰ  καταβησεται. 

ι8       ιΒέζομολογησομαι  Κυρίω  κατά  την  δικαιοσυνην  αυτοΰ, 
και  ψαλώ  τω  ονόματι  Κυρίου  του  υψίστου. 

Η' 

1 1  ΕΪ5  το  τ  έλος,  ύττε/)  τών  Χηνών '  ψαλμοί  τφ  Ααυβίδ. 

2  2Κύριε  6  κύριος  ημών,  ως  θαυμαστον  το  ονομά  σου  εν  πάση  τη  γη· 
οτι  επηρθη  η  μεγαλοπρεπία   σου   υπεράνω  των  ουρανών. 

3  3 εκ  στόματος  νηπίων  και  θηλαζόντων  κατηρτίσω  αίνον 
ένεκα  τών  εχθρών  σου,  του  καταλΰσαι  εχθρόν  και  εκδικητην. 

4  4  οτι  οψομαι  τους  ουρανούς,  'ίργα-  τ<*>ν  δάκτυλων  σου, 
σεληνην  και  αστέρας  ά  συ  εθεμελίωσας' 

5  5 τι  εστίν  Άνθρωπος  οτι  μιμνησκη  αύτοΰ, 
η  υιός  άνθρωπου  οτι  επισκέπτη  αυτόν; 

6  6ηλάττωσας  αυτόν  βραχύ  τι  παρ*  αγγέλους, 
δόξη  και  τιμή  εστεφάνωσας  αυτόν. 

7  7  και  κατεστησας  αυτόν  επι  τα  εργα  χειρών  σου· 
πάντα  ύπεταξας  υποκάτω  τών  ποδών  αύτοΰ, 

3        δ πρόβατα  και  βόας  πάσας, 
ετι  δε  και  τα  κτήνη  τοΰ  πεδίου, 

9        9τά  πετεινά  τοΰ  ούρανοΰ  και  τους  ίχθύας  της  θαλάσσης, 
τα  διαπορευόμενα  τρίβους  θαλασσών. 

ίο       10  Κύριε  ό   κύριος  ημών,  ώς   θαυμαστον  τό   ονομά  σύυ  εν  πάση 
"ΠΙ  7/7· 

θ' 

Χ  Έίς  το  τέλος,  υπέρ  τών  κρύφιων  τοΰ  νίοΰ' 
ψαλμός  τψ  Ααυείδ. 

2         2Έξομολογήσομαι  σοι,  Κύριε,  εν  ολη  καρδία  μον, 
διηγησομαι  πάντα  τά  θαυμάσιά  σου' 

16  εμττεσειται  ΒΤΝΛ  (ενπ.  Β*  Κ)  18  Κυριω  ΒΚο:ι]  ρΓ  τω  Ν*ΑΚ  ΝΑΚ. 
—  8ΐϊθ1ι  38  Β  37  ̂ ΑΚ.  VIII  2  μεγαλοπρέπεια  Βα1>  3  σοι»]  σ  *ιη> 
Γ3.5  Α:ι  (μον  Λ*)  4  α]  αϊ  Κ  5  τι]  τις  Α  6  αγγελλους  Α* 
(τΆ5  λ  1°  Α?)  (  δοξαν  Κ  |  τιμήν  ΑΚ  7  χειρών]  ρΓ  των  ΚΑ  Κ  8  απα- 
σας  Κς3ΑΚ  9  υιτι  και  τους  ιχθνας  Κ*  Κ»)  —  8ΐΐο1ι  ι8  ΒΝΑΚ 
IX  1  οιη  του  νιου  Κ  2  οιη  διηγησομαι... σου  Κ*  (1ια1>  Κ^·"1)  |  τα  θαυ- μάσια] οιη  τα  Κ 



IX  3  ΨΑΛΜΟΙ 

3 εύφρανθησομαι  και  άγαΧΧιάσομαι  εν  σοι,  3 
ψαΧώ  τω  ονόματι  σου,  "Υψιστε. 

4  εν  τω  άποστραφήναι  τον  εχθρόν  μου  εϊς  τα.  οπίσω,  4 
άσθενησουσιν  και  άποΧοννται  άπο  προσώπου  σον. 

5 οτι  εποίησας  την  κρίσιν  μου  και  την  δίκην  μου,  5 
εκάθισας  επ\  θρόνου,  ό  κρίνων  δικαιοσννην. 

6  επετίμησας  εθνεσιν,  κα\  άπώΧετο  ό  άσεβης-  6 
το  όνομα  αυτών  έξήΧειψας  είς  τον  αιώνα  κα\  εϊς  τον  αιώνα 

τον  αιώνος. 

7 τον  εχθρον  εξεΧιπον  αί  ρομφαΐαι  εις  τεΧος,  κα\  πόΧεις  καθεΐΧες·  η 

άπώΧετο  το  μνημόσννον  αντών  μετ*  ηχονς· 
8  και  ό  κύριος  είς  τον  αιώνα  μένει·  δ 

ητοίμασεν  εν  κρ'ισει  τον  θρόνον  αντον. 
9  και  αντός  κρίνει  την  οικονμενην  εν  δικαιοσύνη,  9 

κρίνει  Χαούς  εν  εύθντητι. 

^καί  εγενετο  Κύριος  καταφνγη  τω  πενητι,  ίο 
βοηθός  εν  ενκαιρίαις  εν  ΘΧίψει. 

"και  εΧπισάτωσαν  επ\  σε  οι  γινώσκοντες  το  ονομά  σον,  ιι 
οτι  ονκ  ε'νκατέΧιπες  τούς  εκζητοΰντάς  σε,  Κνριε. 

^ψάΧατε  τω  κνρίω  τώ ' κατοικονντι  εν  Ί,ιών,  ΐ2 
άναγγείΧατε  εν  τοις  εθνεσιν  τα  επιτηδεύματα  αντον· 

13 οτι  εκζητών  τα.  αίματα  αντών  εμνησθη,  13 
ονκ  επεΧάθετο  της  δεησεως  τών  πενήτων. 

1ΑεΧεησόν  με,  Κνριε·  ΐδε  την  ταπείνωσίν  μον  εκ  τών  εχθρών  μον,  14 
ό  νψών  με  εκ  τών  πνΧών  τον  θανάτον, 

15 όπως  αν  έξαγγείΧω  πάσας  τάς  αίν εσείς  σον  ΐ5 
εν  ταΐς  πύΧαις  της  θνγατρός  Σιών 
άγαΧΧιάσομαι  επι  τώ  σωτηρίω  σον. 

ιβένεπάγησαν  εθνη  εν  διαφθορά  ύ]  εποίησαν,  ιδ 
εν  παγίδι  ταύτη  η  εκρνψαν  σννεΧημφθη  6  πονς  αντών. 

17 γινώσκεται  Κνριος  κρίματα  ποιών,  ιη 

Κ       4  πρόσωπον]  ρΓ  του  Κ  6  αυτών]  αυτού  £\ε·3  σον  Α  7  εξελειπον 
Α  |  καθειλας  Κε·3Κ  |  -ήχου  Β^νίά  9  δικαιοσύνη]  ευθυτηπ  Κ  |  ενθντητι] 
δικαιοσύνη  Κ*  (ευθ.  Κ3)  10  θλιψεσι  Κ  θλιψεσιν  Κ  11  σε  ι°]  σοι  Α  |  οι 
γιν.]  ρΓ  πάντες  Α  |  εγκατε\ιπε$  Β^^'Α  (εγκαταιλ.)  εγκατελιπας  ί<ς·3Κ  (ενκ.) 
13  €  κ  ζητών]  ρτ  ο  ̂ε·3  (γ&5  Νο1>?)  |  δεησεως]  κραι^ης  Ο.Κ  φωνής  Α  14  βιδβ 
Α  15  αγαλλιασομαι]  θα  δυρθΓδΟΓ  ίΝε·3  (Γαδ  ̂ αΐ3Ϊ)  αγαλλιάσαμε  θ  α  Κ3  \ 
επι]  εν  Α  |  τω  σωτηριω]  το  σωτήρων  Κ  16  εποίησαν]  α  δυρ  Γαδ  Α3  |  παγιδι 
ταντη]  τη  παγ.  Κ*  τη  π.  ταύτη  Κ3  |  η  2°  δηρ  ταδ  Α3 
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ΨΑχ\ΜΟΙ 
ιχ  3ο 

εν  τοις  εργοις  τών  χαρών  αυτοί)  σννεΧήμφθη  ό  άμαρτωΧός.  Β 
ωδη  διαψάλματο$. 

ι8       ι8άποστραφητωσαν  οι  άμαρτωΧοϊ  εις  τον  αδην, 
πάντα  τά  εθνη  τα  επιΧανθανόμενα  τον  θεού. 

19       19 οτι  ουκ  εις  τεΧος  επιΧησθήσεται  ό  πτωχός, 
ή  υπομονή  των  πενήτων  ουκ.  άποΧεϊται  εις  τον  αιώνα. 

2ο       20άνάστηθι,  Κυρΐ€,  μη  κραταιούσθω  άνθρωπος, 
κριθήτωσαν  εθνη  ενώπιον  σον. 

2ΐ       21  κατάστησον,  Κύριε,  νομοθετην  επ'  αυτούς, 
γνώτωσαν  εθνη  οτι  οι  άνθρωποι  εϊσιν.  διάψαλμα. 

(ι)  22       22  Ίνα  τι,  Κύριε,  άφεστηκας  μακρόθεν ; 
νπεροράς  εν  εύκαιρίαις  εν  θλίψει; 

(2)  23       23εν  τω  νπερηφανεύεσθαι  τον  ασεβή  ενπυρίζεται  ό  πτωχός· 
συνΧαμβάνονται  εν  διαβονΧίοις  οίς  διαλογίζονται. 

(3)  24       24οπ  επαινείται  ό   άμαρτωΧός  εν  ταις   επιθνμίαις  της  ψυχής αύτοΰ, 

καϊ  ό  αδικών  ενενΧογεΙται. 

(4)  25       25παρώξυνεν  τον  Κύριον  6  άμαρτωΧός, 
κατά  το  πΧήθος  τής  οργής  αυτού  ουκ  εκζητήσει· 
ουκ  εστίν  ό  θεός  ενώπιον  αυτόν, 

(ζ)  26       26 βεβηΧοΰνται  αι  όδοι  αύτοϋ  εν  παντϊ  καιρώ· 
άνταναιρειται  τά  κρίματά  σον  από  προσώπον  αυτού, 
πάντων  τών  εχθρών  αυτού  κατακυριεύσει. 

(ό)  27  27 'είπεν  γαρ  εν  καρδία  αύτοϋ  Ου  μη  σαΧευθώ  άπο  γενεάς  εις 
γενεάν  ανεν  κακού, 

(τ)  28       28οΰ  αράς  το  στόμα  αυτού  γεμει  και  πικρίας  κα\  δόΧου, 
νπο  την  γΧώσσαν  αντοϋ  κόπος  και  πόνος. 

(δ)  29       29 ενκάθηται  ενέδρα  μετά  πΧονσίων 
εν  άποκρύφοις  άποκτειναι  αθώον 
οι  οφθαΧμοΧ  αυτού  εις  τον  πένητα  άποβΧεπονσιν. 

(9)  3°       3°ε'νεδρεύει  εν  άποκρύφω,  ως  Χεων  εν  τι)  μάνδρα  αυτού· 
ενεδρεύει  τού  άρπάσαι  πτωχόν, 

17  αμαρτωλός]  αμαρτω  5ΐφ  Γ£15  8  ΟΪΓΟ  Υ\ίί  ΑΆ  \  ωδη  διαψ.  ηοη  ϊηδί  ΒΒ  Ν  Α  Κ. 
18  εττιστραφητωσαν  Κ*  (αποστρ.   ΚΛ)  19  επιλησθησεται]  επιλισθη- 
σεται  (επιλισ  δΐιρ  γο.8)  Λα  |  τον  αιώνα]  τέλος  Χε  αΑ  20  ανάστα  Κ 
21  γνωτωσαν]  ρΓ  του  Κ  |  οι  ανθρ.]  οιτη  οι  Κ  Α  Κ.  22  θλιψεσιν  Ν  Κ 
23  ασεβην  Λ  |  εμπνρι'ζεται  Β35  |  σνλλαμβ.  Β'ΝΑ  |  διαλογίζονται]  α  1°  δυρ 
Γ&5  Α»  24  εν]  εττι  Ν*  (εν  Ν  ε·3)  26  σοι»]  αυτού  Κ  29  εγκα- 
θηται  Β3ΐί  30  οηι  εν  αττοκρυφω ..  .ενεδρεύει  2°  Λ 
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άρπάσαι  πτωχόν  εν  τώ  ελκυσαι  αυτόν 

εν  τη  παγίδι  αυτού  31 ταπείνωσα  αυτόν  3*  (10 
κυψ·ει    και   πεσειται    εν    τω   αυτόν    κατακυριεύσαι  των 

πενήτων. 

3*είπεν  γαρ  εν  τί/  καρδία  αυτού  'Έπιλέλησται  ό  θεός,  32  (* 
άπέστρεψεν  τό  πρόσωπον  αυτού  του  μη  βλέπειν  είς  τέλος. 

33άνάστηθι,  Κύριε  ό  θεός,  υψωθήτω  η  χειρ  σου·  33  (* 
μη  επιΧάθτ)  των  πενήτων. 

3Αενεκεν  τίνος  παρώξυνεν  ό  άσεβης  τον  θεόν ;  34(1 
είπεν  γαρ  εν  καρδία  αυτού  Ου  ζητήσει. 

35  βλέπεις,  ότι  σύ  πόνον  κα\  θυμόν  κατανοήσεις,  35  (ι 
του  παραδούναι  αυτούς  εις  χείρας  σον. 

σοΙ  ούν  εν  καταΧέΧειπται  ό  πτωχός, 
όρφανω  σύ  ησθα  βοηθός. 

36σύντριψον  τον  βραχίονα  του  αμαρτωλού  καϊ  πονηρού·  36 
ζητηθησεται  η  αμαρτία  αυτού,  κα\  ου  μη  ευρέθη  δι  αυτήν. 

37 βασιλεύσει  Κύριος  εϊς  τον  αϊώνα  καϊ  είς  τον  αϊώνα  τού  αιώνος·  37  (ι6 
απολεΐσθε,  εθνη,  εκ  της  γης  αυτού. 

38τήν  επιθνμίαν  των  πενήτων  είσηκονσεν  Κύριος,  38  (17 
την  ετοιμασίαν  της  καρδίας  αυτών  προσεσχεν  τό  ους  σου, 

39κρΊναι  όρφανώ  κα\  ταπεινώ,  39  (*8 
Ίνα  μη  προσθτ)  ετι  μεγαλαυχείν  άνθρωπος  επ\  της  γης. 

Γ 

Εΐ5  το  τέλος '  τω  Αανεϊδ  ψαλμός.  £ 
(XI) Έπ\  τω  κυρίω  πέποιθα·  πώς  ερεΐτε  ττ}  '^νχτ}  μου 

Μεταναστεύου  επ\  τα.  ορη  ως  στρονθίον ; 

2οτι  ιδού  οι  αμαρτωλοί  ενέτειναν  τόζον,  τ. 
ητοίμασαν  βέλη  § εις  φαρέτραν, 

ΝΑΚϋ       31  αντον  2°]  ν  δυρ  Γ&δ  Α3?ν1ά  32  τη  κάρδια]  οηι  τη  ΝΑΚ. 
33  θεος]  +  μον  Νε3ΑΙ\.  |  εττιλαθης  Α  |  πενήτων]  +  εις  τέλος  Κ.  34  παρωξννεν] 
παρωργισεν  Ν  |  ου  ζητήσει]  ουκ  εκζητησει  ΝΑΚ  35  πονον]  κοτον  ΑΚ  | 
κατανοήσεις]  κατανοείς  ΒεΝΑΚ  |  αυτούς]  αντον  Νε·Λ  |  σοι]  συ  Α  |  οηι  ονν 
Ν^Κ  |  εγκατελελ.  Β5  |  βοηθός  ΒΝ^Κ3]  βοηθών  Ν*ΑΚ*  36  οηι  δι 
αντην  Νε·3  δι  αντον  Κ  37  κ$  βασιλενσει  Ν  |  απολεισθαι  Β* Α  (-σθε 
Β3,3ΝΙ\.ν1αν)  38  είσηκονσεν  Κνριος]  εισηκονσας  κε  Νε3·  |  σον]  αντον  Α 
39  κριναι]  αι  δυρ  Γαδ  3  ™°  Α3-"1  \  μεγαλανχειν]  ρΓ  τον  ΚΑ  |  ανθρωττος 
ΒΝΑ?Κ3]  ανθρωιτον  Α* Κ*  —  δίΐοη  8ι  Β  8ο  ΝΑ  83  Κ  Χ  1  ψαλμός  τω  Δ. 
ΝΑ  |  αρειτε  Β  |  την  ψνχην  μου  {ψνχην  μ  δΐιρ  1'Ο.δ  Α3?)  Α  2  ίηο  [>]ίϊ 
φαρέτραν  \] 
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ΨΑΛΜΟΙ  XI  6 

τον  κατατοξενσαι  έν  σκοτομηνη  τονς  ενθείς  τη  καρδία.  Β 
3  3  οτι  α  κατηρτίσω  καθείλον 

ό  δέ  δίκαιος  τι  έποίησεν ; 

4  4Κυριο$·  έν  ναώ  άγίω  αντον· 
Κνριος,  έν  ονρανώ  6  θρόνος  αντον. 

οι  οφθαλμοί  αύτοΰ  είς  τον  πένητα  άποβλέπονσιν, 
τα  βλέφαρα  αντον  εξετάζει  τονς  νιονς  των  ανθρώπων . 

5  $Κνριος  εξετάζει  τον  δίκαιον  και  τον  άσεβη· 
6  δέ  άγαπών  άδικίαν  μισεί  την  έαντον  ψνχην. 

6  6έπιβρέξει  έπ\  Αμαρτωλούς  παγίδας· 
πνρ  κα\  θείον  κα\  πνενμα  καταιγίδος  η  μερ\ς  του  ποτηριού 

αντών. 

7  7 οτι  δίκαιος  Κνριος  και  δικαιοσννας  ηγάπησεν, 
ευθύτητα  είδεν  το  πρόσωπον  αντον. 

ΙΑ' 

XI 
(XII)  Εί5  το  τέλος,  υπέρ  της  ογδόης"  ψαλμός  τφ  Ααυείδ. 

2  Ζ1ώσόν  με,  Κνριε·  οτι  έκλέλοιπεν  όσιος, 
οτι  ώλιγώθησαν  αι  άληθειαι  από  των  νιων  τών  ανθρώπων . 

3  ̂ μάταια  έλάλησεν  έκαστος  προς  τον  πλησίον  αντον, 
χείλη  δόλια  εν  καρδία    κα\  έν  καρδία  έλάλησαν. 

4  Αέζολεθρεύσαι  Κνριος  πάντα  τα  χείλη  τα   δόλια   καϊ  γλώσσαν 
μεγαλορημονα, 

5  5τοίις  είπόντας  Την  γλώσσαν  ημών  μεγαλννονμεν, 

τα  χείλη  ημών  παρ'  ημών  εστίν   τις  ημών  κνριός  εστίν; 
6  6άπό  της  ταλαιπωρίας  τών   πτωχών    κα\  από  τον  στεναγμοί· 

τών  πενήτων 

ννν  άναστησομαι,  λέγει  Κνριος· 
θησομαι  έν  σωτηρία,  παρησιάσομαι  έν  αύτώ. 

2  σκοτομενη  Β*  (σκοτομηνη  Β3*™^*3)  σκοτωμε\νη  Α  ...\[τ]ομη  17  |  τη  καρ-  ΝΑΚΙΓ 
διαι  Α  3  α]  +  συ  ̂ €-ΆΑ  \  καθειλον]  ρ  γ  αυτοί  Κς·αΑ  καθειλαν  Κ3  4  τον 
πένητα]  την  οικουμενην  17  5  ασεβην  Α  |  αδι/ααΐ']  ρΓ  την  ̂ ε-^ΑΚΙΙ  |  ψυχη 
17  6  πακιδας  παγίδα  ̂ ε·3(νί(ί>  (ρο«Ιοα  παγίδας)  Α  \  θιον  ΒΑ17  |  η  μερις] 
οτη  η  Κ  7  Κύριος]  ρτ  ο  υ  |  δικαιοσυνην  Κ*  (-νας  Κε·3)  Ι7νί(1  |  \ηγαπησεν 
Β*  η  γάπησεν  Έ6  |  ευθύτητας  ̂ °-3Α  |  οπί  αυτού  Κ*  Κ.3)  —  δΐϊοΐΐ  ι  γ 
ΒΚΑ  ιό  Κ  XI  1  ̂ .  τω  Δ.  υπερ  της  ογδ.  Α  2  ολιγωΟησαν  17  | 
των  υιον  17  3  ελαλησαν  £\  |  το  πλησίον  17  [  ΟΪ5  50Γ  και  εν  κάρδια  Α* 
(ίπίρΓοβ  ι°  ΑΓ>)  |  ελαλησαν  (-σεν  17)]  +  κακα  Νε·3  (πίδ  Νε1>?)  Α  +  πονηρά  Κ 
4  εξολοθρευσαι  Β1»  εξολεθ ρεύσει  Α  εξολοθρευσι  17*  (-θρευσε  Ι)1)  εξολοθρεύσει 
Κ  |  οπί  και  Νε·3  |  μεγαλορημονων  Κ  5  τις  ίηο  χΐίοη  ίπ  ΒΚ         6  α7Γ0  ΐ°] 
ένεκεν  Νε·3Κ  |  οπί  α7το  2°  Κ°·8Κ.ϋ  |  σωτηριω  Νε·3ΛΙ\3  |  παρρησιασομαι  Β3υΑ 
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Β        7  τα  λόγια  Κυρίου  λόγια  άγνά,  7 
άργνριον  πεπνρωμενον,  δοκίμιον  τη  "γη, 
κεκαθαρισμένον  επταπΧασίως. 

8  συ,  Κύριε,  φνΧάξεις  ημάς,  δ 
και   διατηρήσεις  ημάς  απο  της  -γενεάς  ταύτης   και  ει$·  τον 

αϊώνα. 

9κυκλω  οι  ασεβεΐς  περιπατονσιν  α 
κατά  το  νψσς  σον  εποΧνώρησας  τοί/ς  νίοίις  των  ανθρώπων. 

1Β 

Ει*  το  τέλος'  ψαλμοί  τω*  Ααυείδ. (XIII) 

2"Εωί  πότε,  Κύριε,  επιΧηση  μου  εϊς  τεΧος ;  ι 
εως  πότε  αποστρέψεις  το  πρόσωπον  σον  άπ'  εμον; 

3  εως  τίνος  θησομαι  βονΧάς  εν  ψνχη  μον,  3 
όδννας  εν  καρδία  μον  ημέρας; 

εως  πότε  νψωθησεται  6  ε'χθρός  μον  έπ*  έμε; 
ΑέπίβΧεψον,  εϊσάκονσόν  μον,  Κνριε  6  θεός  μον  4 

φώτισον  τονς  οφθαλμούς,  μη  ποτε  νπνώσω  είς  θάνατον, 

5  μη  ποτε  ε'ίπτ)  6  ε'χθρός  μον  'Ίσχνσα  προς  αντόν  5 
οι  ΘΧΙβοντες  με  άγαΧΧιάσονται  εάν  σαλενθώ. 

6 εγώ  δε  επί  τώ  ε'λε'ει  σον  ή'Χπισα'  6 
άγαΧΧιάσεται  η  καρδία  μον  εν  τώ  σωτηρίω  σον 

α,σω  τώ  κνριω  τώ  ενεργετησαντί  με, 
και  ψαΧώ  τώ  ονόματι  Κυρίου  τον  νψίστον. 

ΙΓ' 

Εΐ$  το  τέλος'  ψαλμός  τψ  Ααυείδ. 
Έιπεν  άφρων  εν  καρδία  αντον  Ονκ  εστίν  θεός. 

διεφθειραν  και  έβδεΧνχθησαν  εν  επιτηδενμασιν, 

ΝΑΚυ       7  τη  -γη]  ΡΓ  ε"  υ  |  κεκαθερισμενον  Α  κεκαρισμενον  \]  |  οηι  επταπλα- 
σιως  Κ*  (Ηαί>  Κ3)  8  συ]  +  δε  υ  |  διατη\ρησης  Α  9  τους  νιους]  ρν 
παντας  Α  —  5ΐίο1ι  17  Β  ι8  Ν  19  ΑΚ  XII  2  αποστρέψεις  ΒΧΙΤ  (ανο- 
στεψις)]  αποστρέψεις  ΑΚ  |  εμούν  II  3  τίνος]  ποτε  []  |  ημέρας] -τ  ̂  
νυκτός  Κ^  +  και  νυκτός  Α  4  επιβλεψον]...στρεψον  V  \  εισακουσον]  ρτ 
και  Κ  |  οιη  μου  ι°  ̂   [  ο<ρθαλμους]  +  μον  ΚΑΚϋ  6  εν]  επι  ΚΑΚΙΙ  |  τω 
σωτηριω]  το  σωτήρων  Κ  |  ευεργητωσαντι  Χ]  \  με]  μοι  Κ  —  8ΐίο1ι  13  ΒΚΚ 
14  Α  XIII  1  τω  Δ.  ψαλμός  Κ  |  κάρδια]  ρΓ  τη  {]  \  δαφθειραν  ΒΚ*  ϋ] 
διεφθαρησαν  £<α·3ΑΚ 
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ΨΑΛΜΟΙ 

χπι  7 

ουκ  εστίν  ποιων  χρηστότητα,  ουκ  εστίν  εως  ενός.  Β 

2  "Κύριος  εκ   του  ουρανού  διεκυψεν   ί7Γ*  τους  υιούς  των  ανθρώ- πων, 

του  ιδεϊν  ει  εστίν  συν'ιων  η  εκζητών  τον  θεόν. 
3  3  πάντες  έξέκΧιναν,  άμα  ηχρεώθησαν, 

ουκ  εστίν  ποιων  χρηστότητα,  ουκ  εστίν  εως  ενός. 
τάφος  άνεωγμενος  6  Χάρυγξ  αυτών, 

ταϊς  γΧώσσαις  αυτών  εδοΧιούσαν 
Ιός  ασπίδων  υπό  τα  χ^ίΧη  αυτών, 

ων  το  στόμα  αράς  και  πικρίας  γεμεΐ' 
οξείς  οι  πόδες  αυτών  εκχεαι  αΐμα' 

συντριμμα  και  ταλαιπωρία  εν  ταϊς  όδοίς  αυτών, 
και  όδόν  ειρήνης  ουκ  έγνωσαν 
ουκ  εστίν  φόβος  θεοϋ  απέναντι  τών  όφθαΧμών  αυτών, 

4  *ούχι  γνώσονται  πάντες  οι  εργαζόμενοι  την  άδικίαν, 
ο'ι  κατεσθοντες  τον   Χαόν   μου  βρώσει   άρτου;    τον  κνριαν ουκ  επεκαΧεσαντο. 

5  5εκεϊ  εδειΧίασαν  φόβω  ου  ουκ  ην  φόβος' 
οτι  6  θεός  εν  γενεά  δικαία. 

6  6βουΧην  πτωχού  κατησχυνατε, 
οτι  Κύριος  εΧπ\ς  αυτού  εστίν, 

η        7τίς  δώσει  ε'κ  2ιών  το  σωτηριον  τού  Ισραήλ; 
εν  τω  έπιστρεψαι  Κυριον  την   αιχμαΧωσίαν   τού  Χαού  αυ- 

τού 

άγαΧΧιάσθω  Ιακώβ  και  εύφρανθητω  ΊσραήΧ. 

1  χρηστότητα]  αγαθόν  Κ  1 — 3  οιώ  ονκ  εστίν  εω$  ενος  (ΐ°)  ...ηχρε-  ΚΑΚΙΤ 
ώθησαν  Α*  (Ηαβ  Α3  η«  5«Ρ  β1  'ηί)  2  Κύριο*]  ρΓ  ο  υ  |  νιου  Β*  (νιονς  Β»5)  | 
η]  και  υ  |  εξη[των]  Χ]*  (εξ:  Ό1νιά)  |  των  θν  ϋ  3  ηχρειωθ.  ΒΆΪ)Κ  \  ποιων] 
ρΓ  ο  Κ*  (οπί  &Ναα)  υ  |  χρηστότητα]  αγαθόν  Κ  |  οπι  τάφος... οφθαλμών  αντων 
^ο.α  (νιηοίδ  ΐηοΐ)  Α  |  λαρνξ  V*  (γ  δΐιρβΓδΟΓ  Ι)1)  |  όπα  ται?  γλωσσαιν  αυτών 
11  |  ασπιδο$  II  |  ων  το  στόμα]  αν  το  στοματ  αντων  Κνιά  |  οπι  αρα$  Κ  |  καιίκαι 
7Γ.  υ  |  γεμει  και  πικριαϊ  Κ  |  οξοίί  Κνί<1  |  εκχεαι]  6ΐ$  εκκεχηεναι  (?  -χειεναι) 
Κνκ1  |  αιμα]  ρΓ  το  Κ  4  αδίκιαν]  ανομιαν  ΚΛΙΙ  |  κατεσθοντες]  εσθιοντεϊ 
Ν  κατεσθιοντες  Α II  |  βρωσει]  ρΓ  εν  Α  5  φοβω  ΒΧ<  αΑϋ]  φοβον  Ν*  Κ  \  ου] 
ω  Α  οπου  V  \  ο  θεος]  ρτ  κ$  ̂  Λ  \  εν  γενεά]  εις  γενεαν  Κ  \  δίκαια]  δίκαιων 
Κε·ΛΑυ  δικαιαν  Κ  6  κατησχννετε  \]  \  οτι]  ο  δε  Χε·αΙΙ  |  Κνριος]  ο  θ'ς  Κ* 
(Κύριος  ΚΛν,£ΐ)  |  ελ7Γίϊ]  ρΓ  η  Κ  7  τω  σωιτηριον  \]  \  Κνριον]  κ'ϊ  1]  \  αγαλ- 
λιασθω]  αγαλλιασεται  ΚΑΙ/  |  ενφρανθητω]  ευφρανθησεται  ΚΑ  II  —  δΐίοη  2.\. 
ΒΝ  14  Α*  (ΐ7  ΑΆ)  25  Κ 

8ΒΡΤ·  II. 
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XIV  I ΠΑΛΜΟΙ 

ΙΔ' 

Ψαλμός  τψ  Αανε'ιδ. 
Κνριε,  τις  παροίκησα  εν  τω  σκηνώματί  σον; 

και  τις  κατασκηνώσει  εν  τω  ορει  τω  άγ'ιω  σον; 
2  πορενόμενος  άμωμος  κα\  εργαζόμενος  δικαιοσννην, 

ΧαΧών  άΧηθειαν  εν  καρδία  αντον· 
36ς  ονκ  εδόΧωσεν  εν  γΧώσση  αντον, 

ονδε  επο'ιησεν  τω  πΧησίον  αντον  κακόν, 
και  όνειδισμον  ονκ  εΧαβεν  επ\  τονς  εγγιστα  αντον· 

4εζονδενωται  ενώπιον  αντον  πονηρενόμενος, 
τονς  δε  φοβονμενονς  Κνριον  δοξάζεΐ' 
ό  όμννων  τώ  πΧησίον  αυτόν  και  ονκ  άθετών 

5το  άργνριον  αντον  ονκ  εδωκεν  επι  τόκω, 
κα\  δώρα  επ'  άθωοις  ονκ  εΧαβεν 

6  ποιών  ταντα  ον  σαΧενθησεται  εις  τον  αιώνα. 

XIV 
(XV) 

ΙΕ 
Στηλογραφία  τ  φ  Ααυείδ. 

ΦνΧαζόν  με,  Κνριε,  οτι  επι  σο\  ήΧπισα. 
2είπα  τω  κνρίω  Κνριός  μον  ει  σν. 

3τοϊς  άγίοις  Τοις  εν  τη  γη  αντον 
εθανμάστωσεν  πάντα  τα  θεΧηματα  αντον  εν  αντοϊς. 

ΑεπΧηθί>νθησαν  αι  άσθενειαι  αντών, 
μετά.  ταντα  ετάχνναν 

ον  μη  σνναγάγω  τάς  σνναγωγας  αντών  ε'ζ  αιμάτων, 
ονδε  μη  μνησθώ  τών  ονομάτων  αντών  δια  χειΧεων  μον. 

5  Κύριος  η  μερ\ς  της  κΧηρονομίας  μον  κα\  τον  ποτηρίον  μον 
σν  ει  6  άποκαθιστών  Την  κΧηρονομίαν  μον  εμοί. 

XV (XVI) 

ΚΑΚ,υ       XIV  1  και]  η  Κε·3ΑΚ.υ  |  κατασκηνώσει]  καταπαύσει  \]  \  τω  ορει  τω  αγιω] 
ορει  αγιω  ̂ ς·3Κ  ορι  τω  αγιω  Α  3  οϊ]  και  Κ  |  εδολίωσεν  {]  \  γλωσση] 
ρΓ  τη  υ  |  ονδε]  κ  ονκ  &νε·3  και  ονκ  Κ.  |  οπι  κακόν  Κ*  (η&ο  ̂ ε·3*™^)  |  εγγιστας 
Α  4  εξονδενωθη  Κ  |  πονηρενομενος]  ρΓ  πας  ΑΧ]  |  Κνριον]  ρΓ  τον  Κ.  II  | 
δοξάσει  Κ  |  οπι  αντον  2°  Κ*  (ΗςΛ  Νε·3)  5  αθοοις  Β*  (αθωοις  Β3*3)  \  ον] 
+  μη  Κ*  (οπι  Κ3)  —  δίίοη  Γ 3  ΒΝΑΚ  XV  1  Κύριε]  ο  0?  Κ*  {κε  Νε·3)  | 
ηλπισα]  πεποιθα  ϋ  2  Κνριος]  05  Κ*  (κ5  Κε·3)  |  ει  σν]  +  οτι  των  αγα- 

θών μον  ον  χριαν  (χρειαν  Κ.)  έχεις  ΚΑΚ  +  οτι  τ.  αγ.  μ.  χρειαν  ονκ  έχεις 
υ  3  θέλημα  Α  4  αντων  ι°]  εν  αντοις  V  \  ονδε]  ονδ  ον  ΑΌ  | 
όνομα  Β*  (ονομάτων  [των  5ηρ6Γ50Γ]  Β311)  5  η  μερις]  οπι  η  Χ0·3  II  I  τον 
ποτηρίον  ϋ 
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ΠΑΛΜΟΙ 

χνι  4 

6  6σχοινία  επεπεσάν  μοι  εν  τοις  κρατίστοις,  Β 

και  γάρ  η  κληρονομιά  μου  κρατ'ιστη  μοί  (στίν. 
7  7  ευλογήσω  τον  κύριον  τόν  συνετίσαντά  μ*· 

ετι  δ€  και  εως  νυκτός  επαίδευσάν  μ*  οι  νεφροί  μου. 

δ        8  προορώμην  τον  κύριον  ενώπιον  μου  διά  παντός, 
οτι  εκ  δεξιών  μου  εστίν,  Ινα  μη  σαλευθώ. 

9        9  διά  τοΰτο  ηύφράνθη  η  καρδία  μου 
και  ηγαλλιάσατο  η  γλωσσά  μου, 

ετι  δε  κα\  η  σαρξ  μου  κατασκηνώσει  επ'  ελπίδι. 
ίο       10  οτι  ουκ  εν  καταλείψεις  την  -ψυχην  μου  είς  αδην, 

ουδε  δώσεις  τον  οσιόν  σου  ιδείν  διαφθοράν. 

ιι       11  εγνώρισάς  μοι  οδούς  ζωης· 
πληρώσεις  με  ευφροσύνης  μετά  του  προσώπου  σον 
τερπνότητες  εν  τη  δεξιά  σου  εϊς  τέλος. 

XVI  Τίροσευχη  του  Ααυείδ. 
(XVII) 

ι  Έίσάκουσον,  Κύριε,  της  δικαιοσύνης  μου, 

πρόσχες  τη  δεήσει  μου· 
ενώτισαι  της  προσευχής  μου  ουκ  εν  χείλεσιν  δολίοις. 

2  2εκ  προσώπου  σου  το  κρίμα  μου  εξελθοι, 
οι  οφθαλμοί  μου  Ιδετωσαν  ευθύτητας. 

3  3εδοκίμασας  την  καρδίαν  μου,  επεσκέψω  νυκτός· 
επύρωσάς  με,  και  ούχ  ευρέθη  εν  εμο\  αδικία. 

4  Αοπως  αν  μη  λαληση  τ6  στόμα  μου  <4)τά  εργα  των  ανθρώπων, 
δια  τους  λόγους  των  χειλεων  σου  εφύλαξα  οδούς  σκληράς. 

6  επεπεσαν]  έπεσαν  ̂   |  μοι  ι°]  με  II  |  κρατιστοις]  +  μον  Κ  |  η  κληρονομιά]  ΝΑΚΙΓ 
ε   (δίε)  κληρονομιαν   \]  \  μοι   2°]  εμοι   Κ  8  προωρωμην  Β*υ  |  εστι  Κ 
9  ευφρανθη  Ν  |  η  σαρξ.,.ελπ.]  Γ650Γ  Κ1  10  ενκαταλειψεις  Α  (-λιψ.  ΒΚ)] 
εγκαταλιψεις  Β3^  εγκατάλειψης  \]  εν  καταλείπεις  Κνκ1  |  αδην]  γ>χ  τον  Κ* 
(θΠ1  Ν0·3)  υ  αδον  Α  11  ενφροσυνην  ΑΚ*  (·νης  Κ.ανίά)  |  τερπνοτης 
^οχ(νίΓΐ,ΛΚυ  |  €£?  τβλθ5-]  ρΓ  6ω?  κ  _  8ιίε1ι  24  ΒΝΚ.  23  Α  XVI  1  του 
Δ.]  ΟΓΠ  τον  Κ*  τω  Δ.  Κ·"1  |  Κύριε]  ο  θεος  Κ  |  της  δικ.]  οηι  της  Κ°·&Α  |  της 
δεησεως  ϋ  |   την  προσενχην  Β^&ΑΚ  |  χειλεσι  Ό  2  μον  ι°]  μοι  Κ* 
(μον  |  ογπ  οι  οφθαλμοί... ενθ.  Κ*  (ΙιςΛ  δίε'Λ)  |  ειδετωσαν  Α  |  ευθύτητας 
Β&$°·4ΑΚ.*]  ευθύτητα  Κ*\]  3  την  κάρδια   \]  |  επεσκεψω]  ρτ  και 
Κυ  |  ονχ   ευρέθη   (κ    ευρε    δΐιρ    ΤΟδ    Αα?)    Α    ου\    ευρέθη    Κ    ουκ  ευρες 
11  |  αδικιαν  {]  4  λάλησαν  Ό  |  €0ι;λα£α]  ρΓ  07ω  Α  ΚΙ) 
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χνι  5 ΠΑΛΜΟΙ 

*κατάρτισαι  τά  διαβήματα  μου  ψν  ταϊς  τρίβοις  σου,  5 
Ίνα  μή  σαλενθη  τα  διαβήματα  μον. 

6  βγω  εκεκραξα,  οτι  επήκονσάς  μον,  ό  θεός·  6 
κλινον  το  ονς  σον  εμοϊ  και  είσάκονσον  τών  ρημάτων  μον. 

7  θανμάστωσον  τά  ελέη  σον,  η 
ο  σώζων  τονς  ελπίζοντας  επ\  σε 
εκ  των  άνθεστηκότων  τη  δεξιά  σον. 

Άφύλαξόν  με  ως  κόραν  οφθαλμού·  8 
εν  σκέπη  των  πτερύγων  σον  σκεπάσεις  με 
9άπ6  πρόσωπον  ασεβών  των  ταλαιπωρησάντων  με.  $ 

οι  εχθροί  μον  την  ψνχήν  μον  περιεσχον, 
10τό  στεαρ  αντών  σννεκλεισαν,  ίο 
το  στόμα  αντών  ελάλησεν  νπερηφανίαν 

11  εκβάΧΧοντε'ς  με  ννν\  περιεκύκλωσάν  με,  ιι 
τονς  οφθαλμούς  αντών  εθεντο  εκκλιναι  εν  τη  γη· 

"νπεΧαβόν  με  ώσε\  Χεων  έτοιμος  εϊς  θήραν,  ιι 
κα\  ωσεϊ  σκνμνος  οΐκών  εν  αποκρνφοις. 

13άνάστηθι,  Κύριε,  πρόφθασον  αντονς  και  ύποσκελισον  αυτούς,  13 
ρνσαι  την  ψνχήν  μον  άπο  ασεβούς, 

ρομφαίαν  σον  14άπο  εχθρών  της  χειρός  σον  14 
Κνριε  άποΧύων  άπο  γης, 

διαμερισον  αντονς  εν  τη  ζωη  αυτών 
και  τών  κεκρνμμενων  σον  επΧήσθη  ή  γαστήρ  αυτών, 

εχορτάσθησαν  νείων 
και  αφή  καν  τά  κατάΧοιπα  τοις  νηπίοις  αυτών. 

ι5εγώ  δε  εν  δικαιοσύνη  όφθήσομαι  τω  προσώπω  σου,  ι$ 
χορτασθήσομαι  εν  τω  όφθήναι  την  δόξαν  σου. 

υ  5  καταρτισαϊ]  κατήρτισα  Χ]  |  σαλευθη]  σαΧενθωσιν  ΚΑΚ  |  οηι  τα  δια- 
βήματα μου  Κ*  (Ηαβ  Κ3)  |  μου  2°]  +  εν  ταυ  τριβοις  σου  Α*  (γε5  Α?) 

6  επηκουσας  ΒΝ^Κ]  εισηκουσας  #*\]  εισηκουσεν  Α  7  θαυμασ- 
τωσαν  \]  \  τον  ελπίζοντας  Ό  \  τη  δβξια]  ρ  Γ  ρνσαι  με  Χ]  8  με  ι°] 
+  κε  Ν0·3  |  κορην  Β^Κ^ΑΚΙΙ  9  άσεβους  Α  |  τ  α\αιπ  ω  ρισ  αν  τ  ων 
Κ*  (-ρησ.  Κ0·3)  10  σννεκλεισα  Κ*  (-σαν  Κ3)  11  βκβαλλοιτεί] 
εκβαλοντες  &°·Ά  βάλλοντες  Κ  |  νυνι]  νυν  Κ.  |  εκλειναι  Α  12  υπελαβον] 
νπεβαλον  11  |  ως  (2°)  Κ*  (ωσει  Κ0·3)  |  αποκυφοις  1]  13  ρομφαίας  Κ0·3  | 
οηι  σου  ϋ  14  έχθρων  απο  \]  \  απολυων]  απο  ολίγων  Β3111^  (ηοη  ΐηδΐ  Β13) 
£\ΑΚ  απολαύων  Χ]  \  κεκρυμενων  Ββ<1'1  |  επλησθη]  εαττλησθητω  \]  \  νειων 
ΒΚ]  νιων  Α  υων  \]  [?  Κ]  15  δικαιοσύνη]  +  σον  Κ  |  τω  προσώπου  Β* 
(τω  προσωπω  Β35)  Α  |  οφθηναι]  +  μοι  Νε·3ΑΚ3  οφθη\σομαι  υ  —  8ίϊθΗ  36  Β 
34  ΝΑ  3ΐ  Κ- 228 



ΨΑΛΜΟΙ  XVII  II 

ΙΖ' 

Έίς  τό  τέΧος'  τφ  παιδί  Κυρίου  τφ  Ααυείδ,  Α 
έΧάΧησεν  τφ  κυρίφ  τους  Χόγους  της  φδης  ταύτης 
έν  "ημέρα  η  έρύσατο  αυτόν  Κύριος  έκ  χειρός 
πάντων  των  έχθρων  αύτοΰ  καϊ  έκ  χειρός  ΣαούΧ' 

2  και  εϊπεν' 
Αγαπήσω  σε,  Κνριε  ισχύς  μου. 

3  3Κυριος  στερέωμα  μου  κα\  καταφυγή  μου  κα\  ρύστης  μον- 

ό θεός  μου  βοηθός,  και  ε'λπιώ  βττ'  αυτόν 
υπερασπιστής  μου  και  κέρας  σωτηρίας,  άντιΧήμπτωρ  μου. 

4  4 αίνων  επικαΧέσομαι  Κυριον,   κα\  εκ   των  εχθρών   μου  σωθή- 
σομαι. 

5  5περιέσχον  με  ώδϊνες  θανάτου, 
κα\  χείμαρροι  ανομίας  έζετάραξάν  με' 

6  6ώδΊνες  αδου  περιεκΰκΧωσάν  με, 
προέφθασάν  με  παγίδες  θανάτου. 

7  7  και  εν  τώ  θΧίβεσθαί  με  έπεκαΧεσάμην  τον  κυριον, 
και  προς  τον  θεόν  μου  εκέκραξα' 

ηκουσεν  εκ  ναου  αγίου  αυτού  φωνής  μου, 
και  ή  κραυγή  μου  ενώπιον  αύτοΰ  είσεΧεύσεται  εις  τά  ώτα 

αΰτοΰ. 

δ        8 και  έσαΧεύθη  και  έντρομος  εγενήθη  ή  γη, 
και  τα  θεμέΧια  τών  ορέων  εταράχθησαν 
και  έσαΧεύθησαν,  υπ  ώργίσθη  αυτοίς  ό  θεός. 

9        9άνέβη  καπνός  εν  οργί)  αυτόν, 
και  πυρ  εναντίον  αυτόν  κατεφΧόγισεν , 

άνθρακες  άνήφθησαν  απ'  αυτού. 
ίο       10  και  εκΧινεν  ουρανόν  και  κατέβη, 

και  γνόφος  νπό  τους  πόδας  αύτοΰ. 

ιι       "και  επέβη  επ\  χερουβειν  και  επετάσθη, 
έπετάσθη  έπι  πτερύγων  ανέμων. 

XVII  1  οιτι  α  11  |  οιτι  77  Κ  |  ερρυσατο  Β3ΐ5Νυ         2  ισχύς]  ρχ  η  ΝΑΚΙΙ  ΝΑΚυ 
3  Κύριος]  κνριε  Κ  |  βοηθός]  +  μου  ΚΑΚΙΙ  |  ογπ  και  3°  υ  |  σωτήριας]  +  μον 
ΚΛΚυ  |  αντιΧημπτωρ]  ρτ  και  Κε·α  αντιΧηπτωρ  Κ  4  επικαΧεσομαι] 
επικαΧεσωμοι  Κνκ1  \  Κυριον]  ρτ  τον  ̂ ε·3Κυ  6  περιεκΰκΧωσάν]  περι- 
εσχον  υ  |  πακιδες  Κ*  (παγ.  Νε·3)  7  οηι  και  ι°  1)  |  τω  θλιβεσθαι  με]  τη 
θλίψει  μου  Κ  |  ηκονσεν]  και  εισηκουσεν  Κ  \  φωνής]  ρΓ  της  Κ\]  \  εις]  ες  V 
8  οιτι  και  ι°,  3°  υ  |  οργισθη  \]  9  εναντίον]  απο  προσώπου  ΚΑΚϋ  | 
κατεφΧογισεν]  καταφλεγησεται  Κ€,*Κ8  (-γωσεται  Κ*)  10  ουρανον]  ου- 

ρανούς Μβ,β  τον  ουνον  (8Ϊο)  υ  11  επεβη]  ανεβη  υ  |  χερουβειν]  χερουβ  Κ* 
χερουβιν  6<&β  |  επετάσθη  2°]  ρΓ  και  Κ*  (οιη  Νε·3) 
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XVII  12 ΨΑΛΜΟΙ 

12 και  εθετο  σκότος  άποκρυφήν  αυτού, 
κύκΧω  αυτού  ή  σκηνή  αυτού, 
σκοτινόν  ύδωρ  εν  νεφεΧαις  αέρων. 

Μα7τό  της  τηΧαυγήσεως  Ενώπιον  αυτού  αί  νεφεΧαι  διήΧθον, 
χάΧαζα  κα\  άνθρακες  πυρός. 

14  και  εβρόντησεν  εξ  ουρανού  Κύριος, 
και  ό  ύψιστος  εδωκεν  φωνήν  αύτού' 

15 και  εξαπέστειΧεν  βεΧη  και  εσκόρπισεν  αυτούς, 
και  άστραπάς  επΧήθυνεν  και  συνετάραξεν  αυτούς. 

16 και  ώφθησαν  αι  πηγα\  των  υδάτων, 
και  άν€καΧύφθη  τά  θεμέΧια  της  οίκουμενης 

από  επιτιμήσεώς  σου,  Κύρΐ€, 
απ 6  ενπνεύσεως  πνεύματος  οργής  σου. 

17 εξαπέστειΧεν  εξ  ύψους  και  εΧαβεν  με, 
προσεΧαβε  εξ  υδάτων  ποΧΧών. 

ι8ρύσεταί  με  εξ  έχθρων  μου  δυνατών 
και  6 κ  τώι>  μισού ντων  με, 
οτι  εστερεωθησαν  ύπερ  εμε. 

19 προεφθασάν  με  εν  ήμερα  κακώσεώς  μου, 
και  εγενετο  Κύριος  άντιστήριγμά  μου, 

20 και  εξήγαγεν  με  είς  πΧατυσμόν 
ρυσετα'ι  με,  οτι  ήθεΧησεν  με. 

21  ρυσεταί  με  εξ  εχθρών  μου  δυνατών 
και  €Κ  τών  μισουντων  με. 

και  ανταποδώσει  μοι  Κύριος  κατά  τήν  δικαιοσύνην  μου, 
και  κατά  τήν  καθαριότητα  τών  χειρών  μου  ανταποδώσει  μοι. 

22οτι  εφύΧαξα  τάς  όδούς  Κυρίου, 
και  ουκ  ήσεβησα  από  τού  θεού  μου· 

23 οτι  πάντα  τά  κρίματα  αυτού  ενώπιον  μου, 
και  τα  δικαιώματα  αυτού  ουκ  άπεστησαν  άπ'  εμού. 

ΝΑΚ17  12  οπί  κυκ\ω... αντον  (3°)  Α*  (Ηαβ  Α3·111^)  |  σκοτεινον  Β3?5  14  εβρόν- 
τησεν εν  (δίο)  υ  |  Κνριος]  ρΓ  ο  Κ"  Α  υ  15  οπί  και  ι°  Ν^ΑΙΤ  |  συνε- 

τάραξεν Β*  σννείταρ.  σννεταραξειν  \]  16  ανεκαλνφθησαν  ΑΌ  |  εν- 
πνενσεω*  Β* Κ]  εμπν.  Β^ΝΑυ  |  οργησον  ϋ  17  προσέλαβε]  προσελαβετο 
με  Β3*3  (δυρ6Γ80Γ  το  με)  ΚΑΚΌ  18  υπ  ε  ρ]  επ  Κ.  19  εγενετο]  εγενηθη 
ϋ  |  Κύριος]  ρν  ο  Κ  |  μου  2°]  μοι  Ν  20  πλατννασμον  Χ]  \  εθελησεν  Ό 
21  ρνσεται... δυνατών  (...δικ.  μου  Τϊδοΐι εοηιηι)  ιιηείδ  ΐηοΐ  Κ*1·3  |  οπί  και  εκ  των 
μισ.  με  Ν  |  καθαριοτα  Χ]  (ΐίβπι  25)  |  ανταποδώσει  2°  ΒΧ°·3Α]  αποδώσει  Κ*ΚΙΙ 
23  μον  ευρ  Γ&5  ύ?  |  άπεστησαν]  απεστη  17 
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ΨΑΛΜΟΙ  XVII  36 

24  24 και  εσομαι  άμωμος  μετ   αυτόν,  Β 
και  φυλάγομαι  από  της  ανομίας  μου. 

25  25  και  ανταποδώσει  μοι  Κύριος  κατά  την  δικαιοσυνην  μου 
και  κατά  την  καθαριότητα  των  χειρών  μου 
ενώπιον  των  οφθαλμών  αυτού. 

■2.6       26μετά  όσιου  όσιωθήστ], 
και  μετά  ανδρός  άθωου  άθωος  εσΐ), 

27       27  και  μετά  εκλεκτού  εκλεκτός  εστ\, 
και  μετά  στρεβλού  διαστρέψεις. 

ε8       28υπ  συ  λαόν  ταπεινόν  σώσεις, 
και  οφθαλμούς  υπερήφανων  ταπεινώσεις· 

29       29  δπ  σύ  φωτιεΐς  λύχνον  μου,  Κύριε· 
6  θεός  μου,  φωτιεϊς  το  σκότος  μου. 

3ο       30 οτι  εν  σοι  ρυσθησομαι  από  πειρατηρίου, 
και  εν  τω  θεώ  μου  ύπερβησομαι  τείχος. 

3ΐ       31 6  θεός  μου,  Άμωμος  η  όδός  αύτού, 
τα  λόγια  Κυρίου  πεπυρωμενα, 

υπερασπιστής  εστίν  πάντων  των  ελπιζόντων  67τ'  αυτόν. 
32  32 οτι  τις  θεός  πλην  τού  κυρίου; 

και  τις  θεός  πλην  τού  θεού  ημών  ; 
33  33ό  θεός  ό  περιζωννύων  με  δύναμιν, 

και  εθετο  αμωμον  την  όδόν  μου· 
34  34 ό  καταρτιζόμενος  τούς  πόδας  μου  ώς  ελαφον, 

και  επ\  τά  υψηλά  ιστών  με· 
35  35  διδάσκων  χείρας  μου  εϊς  πόλεμον, 

και  εθου  τόζον  χαλκούν  τούς  βραχίονας  μον 

36  36 και  εδωκάς  μοι  ύπερασπισμόν  σωτηρίας  μου, 
και  η  δεξιά  σου  άντελάβετό  μου· 

και  η  παιδία  σου  άνώρθωσεν  με  εις  τέλος, 

25  μου  2°]  +  ανταποδώσει  μοι  ΑΚ  26  μετα  ι°]  και  τα  \]  |  οσιωθηση)  ΝΑΚΛΓ 
όσιος  εση  Κς  ;ιΙ\.  |  και  μετα  Ηδ  50Γ  Ό  \  αθώος  εση]  αθωοθηση  II  27  εκλεκτός] 
εκλεκτως  Ό  28  λαον]  ρΐ  τον  ϋ  |  σώσεις]  υψώσεις  \]  30  συ  Β*  (σοι 
Βη1))  |  ρυθησομαι  II  |  τείχος]  τιχον  I]  31  πεπυρωμενα]  περιεργυρώ- 
μένα  (πιο)  \]  32  πλην  ι°]  παρεξ  ΚΙ]  (παρξ)  \  οιτι  και  τις  θεός 
πλην  του  θεου  Ό  |  και]  η  Κ0·3  Κ  34  ο  καταρτιζόμενος]  οιη  ο  Κ  ο  καταρ- 
τιζων  Αϋ  |  ως]  ωσει  Κ(:  ΛΚ  \  ελαφου]  ελαφους  ΑΚΛνίά  ελαφων  Ό  35  διδάσ- 

κων] ρΓ  ο  Κ  υ  |  τοξον]  ρΓ  εις  \]  \  βραχίονας]  ροδί  α  ι°  γςι8  ι  Ηΐ  βί  χιο  δυρ 
ταδ  Α-"1  βραχειωνας  \]  36  οιη  μου  ι°  ϋ  |  αντιλαβοιτο  Κνίι1  ανηλαβετο 
υ  |  παιδεία  (οίδ)  Β3*3  υ  \  ανωρθωσεν]  αναρθωσβν  Κ  ανόρθωσαν  \5  \  οιη  «υ 
τέλος... διδαξπ  Ν*  (ηαΙ:>  Νς·;ι) 
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χνπ  37 ΨΑΛΜΟΙ 

και  η  παιδία  σον,  αντή  με  διδάξει. 
37  επΧάτννας  τα  διαβήματα  μου  νποκάτω  μου,  37 

και  ούκ  ήσθενησαν  τα.  ϊχνη  μον. 

38  καταδιώξω  τους  Εχθρούς  μου  και  καταλήμψομαι  αυτούς,  38 
και  ουκ  απ  οστ  ρ  αφήνομαι  εως  αν  εκΧίπωσιν 

39εκθΧίψω  αυτούς  και  ου  μή  δύνωνται  στήναι,  39 
πεσούνται  υπό  τούς  πόδας  μου. 

40  και  περιεζωσάς  με  δύναμιν  εις  πόΧεμον,  4ο 
συνεπόδισας   πάντας  τούς  επανιστανομενους  ίττ'  εμε  ΰπο- 

κάτω  μον. 

41  και  τούς  εχθρούς  μου  εδωκάς  μοι  νώτον,  4ΐ 
και  τούς  μισούντάς  μ€  εξωΧεθρενσας. 

*2εκεκραξαν,  και  ουκ  ην  6  σώζων  42 
προς  Κυρίου,  και  ουκ  είσήκονσεν  αυτών. 

43 και  Χεπτννώ  αυτούς  ως  χνούν  κατά  πρόσωπον  ανέμου,  43 
ώί  πηΧόν  πΧατειών  Χεανώ  αυτούς. 

4Αρϋσαί  με  εξ  άντιΧογιών  Χαοΰ,  44 
καταστήσεις  με  εις  κεφαΧήν  εθνών 
Χα6ς  ον  ουκ  εγνων  εδούΧευσεν  μοι, 

*5εΙς  άκοήν  ώτίου  ύπήκουσεν  μοί'  45 
νιοι  άΧΧότριοι  εψεύσαντό  μοι, 

46 νιοι*  αλλότριοι  επαΧαιώθησαν  46 
και  εχώΧαναν  από  τών  τριβών  αυτών. 

47  ζτ}  Κύριος,  και  εύΧογητός  ό  θεός  μου,  47 
και  ύψωθήτω  ό  θεός  της  σωτηρίας  μου· 

4δό  θεός  ό  διδον?  εκδικήσεις  εμοί,  43 
και  νποτάξας  Χαούς  νπ'  εμε, 

49  ό  ρύστης  μου  εξ  εχθρών  όργιλο 
^ων 

^ΑΚ,υ       38  καταδιώκω]  ρΓ  και  17  |  αποστρείφησονμαι  \]  \  οΐΆ  αν  II  |  εκΧειπωσιν 
ΑΤΙ  39  αυτούς]  αυτόν  Ό  \  στηναι]  στηκαι  Κ  40  βι?  ποΧεμον]  εως 
πο\λεμον  (δίε)  υ  |  οπι  παντας  ς\*  (Ιιαβ  &$ε·3)  |  ετανισταμενους  Β*5  |  νποκατων 
υ  41  οπι  και  τους  εχθρούς  μου  εδωκας  μοι  II  |  εξωΧοθρ.  Β?  42  σώ- 

ζων] ζώσω  ϋ  |  εισηκονεν  (γ&5  σ)  Κα3  \  αυτών]  αυτούς  ΚΙΙ  43  ως  ι°] 
ωσει  ΑΚ  44  ρυσαι]  ρυσαιτε  Α  ρύσης  Κ\]  \  αντιλογιων]  αντιΧ  δΐιρ 
Γ&5  Β3?  αντιλογιας  \  Χαου]  Χαων  Α  +  μου  ϋ  |  ον]  ος  Α  \  ε^γνω  Κνιά 
45  ακοην]  υττακοην  λ]νιά  |  ωτιον]  ωτος  \5  |  νπηκονσεν  Β5<ε·3Κυ]  νιτηκουσαν 
Κ*  εττηκουσας  Α?  |  μοι  ι°]  μου  &ΆΚΌ  |  νιοι]  ρΓ  οι  Α  |  μοι  2°]  με  Ν0·3  μου 
υ  46  εχώΧαναν]  εχωραναν  \]  |  ατο]  βκ  Α  47  οιη  μον  ι°  Χ0·3  V 
49  έχθρων]  +  μου  ΑΚί) 

232 



ΨΑΛΜΟΙ XVIII  ΙΟ 

άπο  τών  επανιστανομενων  επ    εμε  υψώσεις  με,  Β 

από  ανδρός  άδικου  ρνο-η  με. 
5ο       50 δια  τούτο  έξομολογήσομαί  σοι  εν  εθνεσιν,  Κνριε, 

και  τω  ονόματι  σον  ψαλώ' 
δ  ι       51  μεγαλύνων  τάς  σωτηρίας  τον  βασιλέως  αυτοΰ, 

και  ποιών  έλεος  τω  χριστώ  αυτοί/, 
τώ  Ααυε\δ  και  τω  σπερματι  αυτοΰ  εως  αιώνος. 

ΙΗ' 

^ΧΙίί  ^ι'ϊ  τ0  τ^λοϊ'  ψαλμός  τφ  Αανείδ. 

2  2  Οι  ουρανοί  διηγούνται  δόξαν  θεοΰ, 
ποίησιν  δε  χειρών  αντον  αναγγέλλει  το  στερέωμα. 

3  3 ήμερα  τη  ήμερα  ερενγεται  ρημα, 
κα\  ννζ  ννκτϊ  αναγγέλλει  γνώσιν. 

4  4ούκ  εισ\ν  λαλια\  ουδέ  λόγοι  ων  ούχι  ακούονται  α'ι  φωναι  αυτών 
δ  5 615  πάσαν  την  γην  εξηλθεν  6  φθόγγος  αυτών, 

κα\  εϊς  τα  πέρατα  της  οικουμένης  τα  ρήματα  αυτών. 

6  6ε'ν  τώ  ηλίω  εθετο  το  σκήνωμα  αύτοΰ· 
και  αυτός  ως  νυμφίος  εκπορευόμενος  εκ  παστού  αυτόν, 
άγαλλιάσεται  ως  γίγας  δραμειν  όδόν  αυτον.^  %  υ 

7  7(ίπ'  Άκρον  τον  ονρανον  η  έξοδος  αντον, 
και  το  κατάντημα  αυτού  εως  άκρου  του  ουρανού· 
και  ουκ  εστίν  ος  άποκρνβησεται  την  θερμην  αυτού. 

8  8ό    νόμος  του  κυρίου  άμωμος,  επιστρέφων  ψνχάς- 
η  μαρτνρία  Κνρίον  πίστη,  σοφίζονσα  νήπια. 

9  9τά  δικαιώματα  Κνρίον  ενθεϊα,  ενφραίνοντα  καρδίαν 
η  εντολή  Κνρίον  τηλανγης,  φωτίζονσα  όφθαλμονς. 

ίο       ,0ό  φόβος  Κνρίον  αγνός,  διαμένων  εις  αιώνα  αιώνος- 
τά  κρίματα  Κνρίον  αληθινά,  δεδικαιωμενα  επ\  το  αντό, 

49  απο  ι°]  ρΓ  και  ̂ *  (οιη  ̂ €:ι)  υ  |  επανιστανομενων  (-νον  \5)]  επανιστα-  ΝΑΚΙΓ 
μένων  Β^Α  |  ρνσαι  Κ°·α  {ρύση  Ν*ε·ι>?)  Α  ρνσης  \]  50   εθνεσι  \] 
51  μεγαλύνων]  ρΓ  ο  υ  |  οπι  αυτού  ι°  £<ς·α  |  αιΐΌ$  Β*  (αιώνος  ΒάΧ})  —  8ίίθ1ΐ 
1 1 6  Β  112  Κ  ιΐ5  Α  Ιΐ7  &  XVIII  2  ποιησιν  δε]  ποιησειν  δε  Α  και 
ποιησεν  V  |  αναγγελει  Α\]  \  τω  στερέωμα  \]  3  ήμερα  ι°]  ρΓ  η  ΚΑ  \ 
αναγγελει  Α II  4  λαλβιαι  Αυ  |  ουδε]  ο  Γ680Γ  Α?  |  αι  φωνη  1]  \  οιη  αυτών 
Α*  (1ιαΙ>  Α3)  6  ηλιω  εθετο]  ηλιηΟετο  ϋ  |  εκπορευόμενος]  ορευο  5ΐΐρ  τα« 
Βαϊ>  |  γιγγας  Χ]  |  οιτι  αντου  3°  Κε·3Κ  οοΙΙ  οίεπυηΐ  ϊη  II  ηδςυε  XX  14  7  του 
ουρανού  2°]  οιη  του  Κ*  (Ιιαί)  ̂ (;·α)         8  του  κνρίον]  οιη  τον  Α         9  ενθεα  Βι> 

233 



XVIII  II ΨΑΛΜΟΙ 

11  επιθυμητά  ύπερ  χρυσίον  κα\  \ίθον  τίμιον  πολύν 
κα\  γλυκύτερα  ύπερ  μέλι  κα\  κηρ'ιον. 

12  και  γαρ  ό  δούλος  σον  φυλάσσει  αυτά- 
εν  τω  φυλάσσειν  αυτά  άνταπόδοσις  πολλή. 

13  παραπτώματα  τις  συνήσει ; 
εκ  των  κρύφιων  μου  καθάρισόν  με, 

14  και  άπο  αλλότριων  φεισαι  του  δούλου  σου· 
εάν  μη  μου  κατακυριεύσουσιν,  τότε  άμωμος  εσομαι 
κα\  καθαρισθήσομαι  άπο  αμαρτίας  μεγάλης. 

15  και  έσονται  εις  εύδοκίαν  τα  λόγια  του  στόματος  μου 
και  η  μελέτη  της  καρδίας  μου  ενώπιον  σου  δια  παντός, 
Κύριε,  βοηθέ  μου  και  λυτρωτά  μου. 

Ιθ' 

Εϊ$  το  τέλο$'  ψαλμοί  τφ  Ααυείδ. 

2Έπακούσαι  σου  Κύριος  εν  ήμερα  θλίψεως, 
ύπερασπίσαι  σου  το  όνομα  του  θεού  Ιακώβ, 

^εξαποστείλαι  σοι  βοήθειαν  εζ  αγίου, 
και  εκ  Σιών  αντιλάβοιτό  σου· 

Α  μνησθείη  πάσης  θυσίας  σου, 
κα\  το  ολοκαύτωμα  σου  πιανάτω. 

3δώη  σοι  κατά  τήν  καρδίαν  σου, 
κα\  πάσαν  τήν  βουλήν  σου  πληρώσαι. 

6 αγαλλιάσω μεθ α  εν  τώ  σωτηρίω  σου, 
κα.1  εν  ονόματι  θεοΰ  ημών  μεγαλυνθησόμεθα. 

πληρώσαι  Κύριος  πάντα  τα  αίτήματά  σου. 

XIX 
(XX) 

διάψαλμα. 

νυν εγνων  οτι  εσωσεν  Κύριος  τον  άριστον  αύτού' 
επακούσεται  αύτοΰ  εζ  ουρανού  αγίου  αυτού, 
εν  δυναστείαις  ή  σωτηρία  της  δεξιάς  αυτού. 

&οντοι  εν  άρμασιν  και  ούτοι  εν  ϊπποις,  3 
ήμεϊς  δε  εν  ονόματι  Κυρίου  θεού  ημών  μεγαλυνθησόμεθα. 

9αύτο\  συνεποδίσθησαν  και  έπεσαν,  9 

ΝΑΚ.       13  με]  +  Κυριε  Κ  14  απο  ι°]  απ  Κ*  (απο  ϋ.°·Ά)  \  κατακυριευσωσιν  Κ 
15  σου]  +  εστίν  Α  —  5ίί<±  31  ΒΝΚ  30  Α         XIX  3  Σειων  Α  4  θυσία 
Α*  (5  δΐιρβΓδΟΓ  Α&?)  |  ολοκαυστωμα  Κ  \  διάψαλμα  "ρΓ&6ί6Γ  πιοΓειτι "  ϊηεΐ  Β5 
5  σοι]  +  κϊ  Ν0·»  ΑΚ  |  πληρώσει  ΑΚ  6  αγαλλιασομεθα  Β^ΚΑ  \  εν  ι°] 
επι  Α  |  θεου]  ρΓ  κϋ  ί<Κ  |  πληρώσει  Κνίά        7  δυναστιαις  Β*  (-τειαις  Β&Χ>  ΚΑ) 
8  αρμασιν]  ασμασιν   Κ  |  οιώ  Κυρίου  Α  |  μεγαλυνθησόμεθα]  αγαλλιασομεθα 

επικαλεσομεθα  Κ0·* 
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ήμεϊς  δε  άνεστημεν  κα'ι  άνωρθώθημεν.  Β 
ίο       10Κυριε,  σώσον  τον  βασιλέα  σου, 

και  επάκουσον  ημών  (ν  τ/  αν  ήμερα  επικαλεσώμεθά  σε. 

Κ' 

Εΐ?  το  τέλος"  ψαλμοί  τφ  Ααυείδ. 

2  2  Κύριε,  εν  τχι  δυνάμει  σου  εύφρανθήσεται  6  βασιλεύς, 
και  επ\  τω  σωτηρίω  σου  άγαλλιάσεται  σφόδρα. 

3  3τήν  επιθυμίαν  της  ψυχής  αυτού  εδωκας  αύτω, 
κα\  την  δεησιν  των  χειλεων  αυτού  ούκ  εστερησας  αυτόν, 

διάψαλμα. 

4  4 δη  προεφθασας  αυτόν  εν  εύλογίαις  χρηστότητας, 
εθηκας  επ\  την  κεφαλήν  αύτου  στεφανον  εκ  λίθου  τιμίου. 

5  5ζωήν  ητήσατό  σε,  και  εδωκας  αύτω, 
μακρότητα  ήμερών  εις  αιώνα  αΙώνος. 

6  6μεγάλη  ή  δόξα  αύτού  εν  τω  σωτηρίω  σου, 
δόξαν  κα\  μεγαλοπρεπειαν  επιθήσεις  επ*  αύτόν 

7  7  οτι  δώσεις  αύτω  εύλογίαν  εις  αιώνα  αιώνος, 
εύφρανείς  αυτόν  εν  χαρά  μετά  του  προσώπου  σου. 

3        8 οτι  6  βασιλεύς  ε'λπίζει  επι  Κυριον, 
και  εν  τω  ελεεί  του  ύψιστου  ού  μή  σαλενθτ}. 

9        9εύρεθείη  ή  χειρ  σου  πάσιν  τοϊς  εχθρόΐς  σου, 
ή  δεξιά  σου  εύροι  πάντας  τούς  μισούντάς  σε. 

ίο       10θήσεις  αύτούς  ώς  κλίβανον  πυρός  εις  καιρόν  του  προσώπου  σου· 
Κύριε,   εν  όργη  σου   συνταράξεις  αύτούς,    και  καταφάγεται 

αύτούς  πυρ. 

ιι       11  τον  καρπον  αύτών  από  γης  άπολεΐς, 
και  το  σπέρμα  αύτών  από  υιών  ανθρώπων. 

\ι       12 οτι  έκλιναν  εις  σε  κακά, 
διελογίσαντο  βουλήν  ην  ού  μή  δύνωνται  στήσαι. 

9  ανορθωθημεν  10  οιτι  σον  Κε·3ΑΚ  |  ημων]  ημάς  Κ  —  δίΐοΗ  ΝΛΚ. 
20  ΒΚΚ  19  Α  XX  2  τω  σωτηρίω]  το  σωτήρων  Κ  3  ψυχής]  καρδίας 
Κ°·α  |  δεησιν]  θελησιν  Κ€ΛΚ.  4  τίμιου]  +  διάψαλμα  ΚΛ  5  οιώ  σε  Κ* 
(ΗαΙ)  Κ1)  |  αιώνος]  ρτ  και  εις  αιώνα  του  (δαρεΓδΟΓ*)  Β;ι1)Κ  ρΓ  και  εις  τον  αιώνα 
του  Κ*  (οιτι  Κ€:ι)  6  με^αλοττρεπιαν  ΧΑ  7  αιώνα  αιώνος  ΒΚ^Κ] 
τον  αιώνα  και  ΐΐς  τον  αιώνα  του  αιώνος  Κ*  8  σαλευθω  Κ*  (σαλευθη  ς\€  α) 
9  πασι  Κ*  Κ  (πασιν  ΒΝ*·3)  10  θησεις]  ρΓ  οτι  Ν*  (οητ  Κ0·*)  \  Κύριε]  κς 
Κ°·β"Κ  |  σου  2"]  αντου  Χ 0  :1  Κ  |  συνταραξβι  Κς«°ίν^Κ  11  απο  της  -γης  Χε  ;ι 
12  εκκλιναν  Α  |  βουλην  ην]  βούλας  ας  Κ°·*Α  |  στησαι  ΒΧ*]  στηναι  ΚεΛΑΚ 



XX  13  ΨΑΛΜΟΙ 

Β       13όΥι  Θησέα  αυτούς  νώτον, 

εν  το"ις  περιλοίποις  σον  ετοιμάσεις  το  πρόσωπον  αυτών. 
'*ύψώθητι,  Κύριε,  εν  τη  δυνάμει  σον, 

5  υ  ασομεν  κα\  ψαΧοΰμεν  *τάς  δυναστείας  σον. 

ΚΑ' 

Εις  το  τέλος,  υπέρ  της  άντιλημψεως  της  έωθινης'  XXI 
ψαλμός  τφ  Ααυείδ.  (XXII) 

2 Ό  Θε6ς  ό  θεός  μου,  πρόσχες  μοί'  Ίνα  τ'ι  εγκατέλιπες  με  ;  ι 
μακράν  άπο  της  σωτηρίας  μου  ο'ι  λόγοι  των  παραπτωμάτων 

μον. 36  θεός  μον,  κεκράξομαι  ημέρας  προς  σε  κα\  ουκ  εϊσακούση,  3 
και  ννκτός,  και  ουκ  είς  ανοιαν  εμοί. 

Ασύ  δε  εν  άγίοις  κατοικείς,  ό  έπαινος  Ισραήλ.  4 
5€7Γΐ  σοι  ήΧπισαν  οι  πατέρες  ημών,  5 

ήλπισαν  και  ερύσω  αυτούς· 
6 προς  σε  εκέκραξαν  και  εσώθησαν,  6 

(VI  σοι  ήλπισαν  και  ου  κατησχύνθησαν. 
7 εγώ  δε  είμι  σκώληξ  και  ουκ  άνθρωπος,  7 

όνειδος  ανθρώπου  και  εξουδενημα  λαου. 

8 πάντες  οι  θεωροΰντες  με  εξεμυκτήρισάν  με,  δ 
ελάλησαν  εν  χείλεσιν,  εκίνησαν  κεφαλήν 

9'Ήλπισεν  επί  κύριον,  ρυσάσθω  αυτόν  ο 
σωσάτω  αυτόν,  οτι  θέλει  αυτόν, 

10 οτι  συ  ει  ό  εκσπάσας  με  εκ  γαστρός,  ίο 
ή  ελπίς  μον  άπο  μαστών  της  μητρός  μον 

ηεπ\  σε  επερίφην  εκ  μήτρας,  ιχ 
βκ  κοιλίας  μητρός  μου  θεός  μου  ει  σύ· 

ΝΑΚυ       14  ψαλομεν  Κν'ά  |  τας  δυναστείας]  ίηο  εν  ταις  δυναστείας  II  —  $ΐίοη  ιβ 
Β&Α  27  Κ  XXI  1  ευ]  65  II  |  οιη  ψαλμός  τω  Α.  Α  2  προσχες] 
προσθες  Κ*νίά  |  εγκατέλειπες  Α II  €νκατελΐ7Γ65  Κ  3  εκεκραξα  Κ*  (κεκρ. 
Κ3)  |  ημέρας  προς  σε]  οιη  Κε·Ε  προς  σε  ήμερα  Κ  |  εισακουση]  +  μου  II 
4  αγιοις]  αγιω  Κ03·  |  κατηκεις  V  |  Ισραήλ]  ρΓ  του  &·Ά\]  5  ερρυσω 
Β^ΚΙΤ  6  σοι]  σε  Κνίά  |  κατησχνθησαν  Β*  (κατησχννθ.  Β313)  ...\χυν- 
θησαν   Ό  7  ουκ]  ουχι  Α  |  άνθρωπου]  ανθρώπων  ΧΚΙΙ  |  εξουθενημα 
&ΑΚ  8  παντας  Ι)  |  ελάλησαν]  ρΓ  και  ̂ 11  |  χειλεσι  V  |  εκινησαν]  ρν  και 
11  |  κεφαλήν]  +  και  είπαν  ϋ  9  ήλπισαν  Β*  (ηλπισεν  Β35)  |  αιτον  ΐ°]  αυτών 
11  |  οτι  θέλει  αυτόν]  εθελει  αυτού  V  10  εκπασας  ΑΚ*ϋ  |  μαστρων  Β* 
(μαστών  Β3*3)  |  της  μητρός]  οιη  της  V  11  επερριφην  ΒΆΐ>Κ\]  \  εκ  κοιλίας] 
απο  γαστρος  &ς·3  |  θεος  μου  ει  συ]  συ  ει  ο  θεος  μου  Κ  ο  θ'ς  μου  ει  συ  ϋ 236 
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μη  άποστης  άπ'  εμοϋ,  οτι  ΘΧίψις  εγγύς,  Β 
ΐ3  12 οτι  ουκ  εστίν  ό  βοηθών. 
ΐ3       13περιεκύκΧωσάν  μ*  μόσχοι  ποΧΧοί, 

ταΰροι  πίονες  περιεσχον  με' 

ΐ4       ΊΑηνοιξαν  ε'π'  εμ£  το  στόμα  αυτών, 
ως  λέων  ό  αρπάζων  κα\  ώρυόμενος. 

ΐ5       Ι5ώσβί  υδωρ  εξεχύθην 
και  διεσκορπίσθη  πάντα  τά  οστά  μου, 
εγενηθη  η  καρδία  μου  ώσε\  κηρός  τηκόμενος  εν  μεσω  τΐ)ς 

κοιΧ'ιας  μου. 

ι6       ι6ε'ξηράνθη  ώσεϊ  οστρακον  η  ισχύς  μου, 
καϊ  η  γλωσσά  μου  κεκόΧΧηται  τω  λαρύγγι  μου, 
και  είς  χουν  θανάτου  κατηγαγες  με. 

ΐ7       17 οτι  εκύκΧωσάν  μ*  κΰνες  ποΧΧοί, 
συναγωγή  πονηρευομενων  περιεσχον  με' 
ωρυξαν  χειράς  μου  κα\  πόδας. 

ι8       ιΒεξηρίθμησαν  πάντα  τά  οστά  μου" 
αύτο\  δε  κατενόησαν  και  επείδόν  με. 

19  19διεμερίσαντο  τά  Ίμάτιά  μου  εαυτοις, 
κα\  €ΐτ\  τον  ιματισμόν  μου  εβαΧον  κΧηρον. 

2ο       20 συ  δε,  Κύρΐ€,  μη  μάκρυνες  την  βοηθειάν  μου, 
είς  την  άντίΧημψίν  μου  πρόσχες. 

2ΐ       21  ρυσαι  άπό  ρομφαίας  την  ψυχην  μου, 
και  εκ  χειρός  κυνός  την  μονογενή  μου' 

22  22σώσόν  με  εκ  στόματος  Χεοντος, 
και  άπό  κεράτων  μονοκερώτων  την  ταπείνωσίν  μου. 

23  23  διηγησομαι  τό  ονομά  σου  τοις  άδεΧφοις  μου, 
εν  μεσω  εκκΧησίας  υμνήσω  σε. 

24  24οί  φοβούμενοι  Κύριον,  αίνεσατε  αυτόν 
άπαν  τό  σπέρμα  Ίακώ/3,  δοξάσατε  αυτόν, 

11  εγγύς]  +  μου  II  12  εστίν]  εν  V  |  βοηθών]  +  μοι  Κ0·3  (πίδ  Ν0·15*)  ΝΑΚυ 
14  το  στόμα]  ογπ  το  Ό  \  αυτών]  αντω  Ό  I  ο  αρπάζων]  οηι  ο  13  15  εξε- 
χνθη  Χα·ηΚ  εξεχυνθην  \]  \  οστά]  διαβήματα  £<*  (οστα  Κ0·3)  16  ωσβί]  ω5 
ΚΛΚυ  \η  ΐ°]ην  υ  |  ευ]  65  υ  |  θάνατον  Ό  17  πόδας]  +  μου  Ν^ΑΚ^υ 
+  διηγησομαι  πάντα  τα  θαυμασιασσου  (δίο)  II  18  εξηριθμηθησαν  \]  | 
επιδον  Α  19  διεμερισαν  Κ*   (διεμερισαντο  &€·Ά)  \  εαντοις  τα  ιμ.  μ.  Κ 
20  μου  ι°]  σου  Κ*  σου  απ  εμου  Κς·*Κ>ϋ  |  7τροσχ65]  προσθες  Κν'α  21  τηι/ 
^.  μ.  α7το  /3Ο//0.  υ  |  κίτρων  υ  |  μονογενην  Λ  22  μεκ  Β*  (με  €Κ  Βη1>)  | 
μονοκερατων  0  24  Κυρών]  ρΓ  τον  Κ'-'Κυ  |  αίνβσατί]  αισατε  Κ*νί<1 
(α»/.  Κ») 
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φοβηθήτωσαν  αυτόν  άπαν  το  σπέρμα  Ισραήλ. 

25 οη  ουκ  εξουδένωσεν  ουδε  προσώχθισεν  τη  δεήσει  τον  πτωχού,  25 
ούδβ  άπεστρεψεν  το  πρόσωπον  αντον  άπ'  εμου, 
και  εν  τω  κεκραγεναι  με  προς  αντον  εϊσήκουσεν  μον. 

'^παρά  σοΐι  ό  επαινός  μον  εν  εκκλησία  μεγάλη,  26 
τάς  εύχάς  μον  αποδώσω  ενώπιον  των  φοβούμενων  αυτόν. 

2?φάγονται  πένητες  και  εμπλησθήσονται,  27 
και  αίνεσονσιν  Κυριον  οι  εκζητοΰντες  αυτόν 
ζήσονται  αϊ  καρδίαι  αυτών  εις  αϊώνα  αιώνος. 

28 μνησθησονται    και   επιστραφήσονται    προς  Κυριον   πάντα  τα  28 
πέρατα  της  γης, 

κα\  προσκννησονσιν  ενώπιον  αντον  πάσαι  αϊ  πατριαΧ  τών 
εθνών 

29 οπ  τον  κνρίον  η  βασιλεία,  29 
και  αντος  δεσπόζει  τών  εθνών. 

3°εφαγον  και  προσεκννησαν  πάντες  οι  πίονες  της  γης,  3° 
ενώπιον  αντον  προπεσοΰνται  πάντες  οί  καταβαίνοντες  εις 

την  γήν 
και  η  ψυχή  μου  αυτω  ζβ. 

31  και  το  σπέρμα  μου  δουλεύσει  αυτώ'  3* 
άναγγελήσεται  τω  κυρίω  γενεά  ή  ερχόμενη, 

32  και  άναγγελοΰσιν  την  δικαιοσυνην  αντον  32 
λαώ  τω  τεχθησομενω,  ον  εποίησεν  6  κύριος. 

ΚΒ' 

Ψαλμοί  τφ  Αανείδ. 

Κνριος  ποιμαίνει  με,  και  ούδεν  με  υστερήσει. 
2εΙς  τόπον  χλόης,  εκεί  με  κατεσκήνωσεν 

επ\  ύδατος  αναπαύσεως  εξεθρεψεν  με· 
3  την  ψυχήν  μου  επεστρεψεν. 

XXII 
(XXIII) 

ΗΑΚΙΙ       24  φοβηθήτωσαν]  φοβηθητω  δη  Κ0·3  |  αντον]  απ  αντον  Κε·3υ  25  την 
δεησιν  Κ  |  εισηκονσεν]  επηκονσεν  Α  26  σον]  σοι  Χ]  \  μεγάλη]  +  εξομολογη- 
σομαι  σοι  &·Ά  \  αποδώσω]  ρΓ  τω  κω  Κα3  (γ&5  ϊ<(:·ΐ3?)  Κ  |  ενώπιον]  εναντίον  Κ  | 
των  φοβ.]  ρΓ  πάντων  ΑΚϋ  27  εμπλησθησονταί]  εμπλησ  δαρ  Γ&δ  Α3  ενπλ. 
Κ  |  αινεσονσι  II  |  Κυριον]  ρΓ  τον  V  \  ζησεται  V  |  αι  καρδιαι]  η  κάρδια  II 
28  προς]  τον  Ό  |  τερα  Α  29  οιη  και  υ  |  των  εθνών]  ρΓ  πάντων  \] 
30  προσπεσοννται  V  \  την  γην]  οηι  την  ί^·3  \  η  ψνχη]  ε  ψνχην  ύ  |  ζη]  ζωη  Ό 
31  μον]  αντον  Α  32  αναγγελουσι  V  |  ο  κύριος]  οιη  ο  ̂ ΑΚ  —  δίϊοΐι  68  Β  65 
Κ  66  ΑΚ  XXII  1  ποιμαίνει  ΒΝε·3Κυ]  ποιμανει  Ν*Α  |  με  2°]  ρ  Γ  ον  μη 
Κϋ  |  υστέρηση  Ν         2  επι]  εφ  V  \  εξεθρεψεΐ  Β*  εξβθρεψε  με  Β13  {με  Β*"ά) 

7β 
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ώδήγησεν  με  επ\  τρίβονς  δικαιοσύνης  Β 
ένεκεν  τον  ονόματος  αύτου. 

4  4  εάν  γαρ  και  πορευθώ  εν  μέσω  σκιάς  θανάτου, 
ου  φοβηθήσομαι  κακά,  δτι  συ  μετ   εμου  εί' 
η  ράβδος  σου  και  ή  βακτηρία  σου,  ανταί  με  παρεκάΧεσαν . 

5  5ήτοίμασας  ενώπιον  μου  τράπεζαν  ε£  εναντίας  τών  ΘΧιβόντων  με· 
ε'Χίπανας  εν  εΧαίω  την  κεφαΧην  μου, 
καϊ  το  ποτηριόν  σον  μεθνσκον  ώς  κράτιστον. 

6  6καί  το  ε'Χεός  σον  καταδιώκεται  με  πάσας  τάς  ημέρας  της  ζωής 

μον, και  το  κατοικεΊν  με  εν  οϊκω  Κυρίου  είς  μακρότητα  ημερών. 

ΚΓ' 

Ψαλμοί  τφ  Ααυείδ'  της  μιας  σαββατων. 
ι  Του  κυρίου  ή  γη  και  το  πΧηρωμα  αυτής, 

ή  οικουμένη  κα\  πάντες  οι  κατοικουντες  εν  αυτή. 
2  2αντ6ς  επ\  θαλασσών  εθεμεΧίωσεν  αυτήν, 

κα\  επ\  ποταμών  ήτοίμασεν  αντήν. 
3  3 τις  άναβήσεται  εις  το  ορος  τον  κυρίου, 

και  τίς  στήσεται  εν  τόπω  άγίω  αντον  ; 
4  Α αθώος  χερσ\ν  και  καθαρός  τή  καρδία, 

ος  ούκ  εΧαβεν  επ\  ματαίω  την  ψνχήν  αντον, 
και  ούκ  ώμοσεν  επ\  δόΧω  τω  πΧησίον  αντον. 

5  5οντος  Χήμψεται  ενΧογίαν  παρά  Κυρίου, 
και  εΧέημοσννην  παρά  θεον  σωτήρος  αντον. 

6  6αντη  ή  γενεά  ζητονντων  αντόν, 
ζητονντων  το  πρόσωπον  του  θεον  Ίακώ/3.  διάψάΚμα. 

η        1  άρατε  πΰΧας,  οι  άρχοντες  υμών, 
και  επάρθητε,  πύΧαι  αιώνιοι, 

4  κακά]  πονηρά  Κ  |  ραβδον  Α  |  βακτη\ριασσου  V   |  αύται]  αντα  Α  ΝΑΚΙΙ 
5  μεθνσκον]  +  με  Κε·3  Κ.3  |  ως]  ωσει  Ν0·3        6  καταδιώξει  ̂ ε·3  |  τα$  ημέρας]  τα 
της  ημ.  II  |  και  2°]  δια  II  —  8ΐϊοη  14  ΒΑΚ  13  ̂   XXIII  1  οητ  της  μιας 
σαββατων  ί<  αια  σαββατον  Α  τη  μια  των  σαββατων  17  |  η  οικουμένη]  οικου- 

μένης 11  |  οηι  εν  αυτη  \]  2  θαλασων  V*  (σ  δΐιρεΓδΟΓ  υ1)  |  ητοιμασεν] 
ητοιμασας\  εν  Α  3  αναβησεται]  βη  δΐΐρ  Γ3.8  3  "1  νκΐ  ΗΐΙ  Αη  [αναστησ.  Α*ν[Λ)  \ 
και]  η  £\°3υ  |  αγιω]  αγιάσματος  V  4  χερσι  II  |  επι  ματαίως  Α  \  αντον 
1°]  μου  Α  |  και  ονκ]  ονδε  \]  \  οιώ  αυτόν  ι°  Κ*  (1ιαΙ>  Κ0·3)  Α  5  ελετ;- 
μοσννην]  ελεοϊ  υ  6  η  γενεά]  η  $ιΐρ  ΓΛ5 :  ϊΐεηι  ροδί  γεν.  ταδ  I  Η Ι  Α3  | 
'ςητονντων  ι°]  ξ  δΐιρ  Γα<5  Α3  |  αυτοί/]  τον  κν  Κ0·8  (αντον  ̂ 0·,>?)  Κ  των  (η'χο)  κν 11  |  το  πρόσωπον]  οιη  το  V  [  οηι  διαψαλμα  Α  7  νμων]  ημων  Κ 
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χχιπ  8 ΠΑΛΜΟΙ 

και  είσελεύσεται  ό  βασιλεύς  της  δόξης. 

*τίς  εστίν  οϋτος  ό  βασιλεύς  της  δόξης ; 
Κύριος  κραταιός  και  δυνατός. 
Κύριος  δυνατός  εν  πολεμώ. 

9 άρατε  πύλας,  οι  άρχοντες  ύμων, 
και  επάρθητε,  πύλαι  αιώνιοι, 
και  είσελεύσεται  ό  βασιλεύς  της  δόξης. 

'τίί  εστίν  ούτος  6  βασιλεύς  της  δόξης; 
Κύριος  των  δυνάμεων,  αύτός  εστίν 
ούτος  ό  βασιλεύς  της  δόξης. 

ΚΔ' 

Παλμός  τψ  Αανείδ.  (XXV) 

ΤΙρος  σε,  Κύριε,  ηρα  την  ψυχην  μου,  2  6  θεός  μου· 
επϊ  σοϊ  πεποιθα·  μη  καταισχυνθείην, 
μηδε  καταγελασάτωσάν  μου  οι  εχθροί  μου. 

3  και  γαρ  πάντες  οΐ  υπομένοντες  σε  ού  μη  καταισχυνθώσιν  3 
αίσχυνθητωσαν  οι  άνομούντες  δια  κενής. 

4τάς  όδούς  σου,  Κύριε,  γνωρισόν  μοι,  4 
και  τάς  τρ'ιβους  σου  δίδαξόν  με' 

5όδηγησόν  με  επϊ  την  άληθειάν  σου  5 
και  δίδαξόν  με,  οτι  σύ  εί  ό  θεός  ό  σωτηρ  μου, 
και  σε  ύπεμεινα  ολην  την  ημεραν. 

6 μνησθητι  των  οϊκτειρμων  σου,  6 
και  τά  ελεη  σου,  οτι  από  του  αΐώνός  είσιν. 

7 αμαρτίας  νεότητός  μου  και  αγνοίας  μη  μνησθης·  η 
κατά  το  ελεός  σου  μνησθητι  μου 
ένεκα  της  χρηστότητός  σου,  Κύριε. 

ΚΑΚ,υ       8  οπι  τις  εστίν... δόξης  Α*  (ηαο  Α3(ιη£>)  |  δυνατός  και  κραταιός  \]  \  εν]  εξ 
Κν!<:1  |  πολεμώ]  +  διαψαλμα  V  9  νμων]  ημων  Κ  |  επαρθη  \]  10  οιη 
τις  εστίν... δόξης  Α*  (ηαο  Α3*"1^)  |  των  δυνάμεων]  οπι  των  \]  |  οπι  ούτος  2° 
Νε·3ΑΚ  —  δίίοη  24  ΒΝ  22  Α  23  Κ  XXIV  1  ψαλμός]  ρτ  εις  το  τέλος  Κ  υ 
2  ο  θεος  μου  ευπι  δεης  εοηίυη§  Κ  |  πεποιθα  μη'  \]  |  καταισχυνθείην]  +  εις  τον 
αιώνα  Ν0·3  (γ3.3  ̂ °·ι>?)  Κ3  |  καταγελατωσαν  Χ]  3  και  γαρ]  και  γ  δυρ  Γαδ  Α1 
(οπι  γαρ  Α*)  \  αίσχυνθητωσαν]  αισχυνθειησαν  Χ]  |  οι  ανομουντες]  ρΓ  πάντες  ΒΛΐ3 
(ροδίεα  Γ&δ  ΒΜ)  ΑΚ  4  γνωρισόν  μοι  κε  Χ]  \  τριβουσου  Χ]*  {ς  δυρβΓδΟΓ  υ1) 
5  επι  την  αληθειαν  ΒΧ°·3]  εν  τη  αλήθεια  Κ*Α  (αληθειαν)  Κ II  |  αληθειασσον 
Ό  |  υπεμεινα]  υπομένω  Ό  6  σου  ι°]  +  κε  ΚΑΚΌ  \  οπι  οτι  Χ]  |  εισι  Χ] 
7  ροδί  και  ταδ  αϋς  Β?  |  άγνοιας]  ρΐ"  τας  Ν*  (οπι  Χ0·3)  υ  +  μου  Νε·3ΑΚ.υ  |  ελεοϊ] 
πλήθος  του  ελέους  Χ]  \  μου  2°]  + συ  Κε·3  Κ3νίο1  ϋ  |  ένεκεν  Κ. 
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ΠΑΛΜΟΙ XXIV  22 

8  ^χρηστός  και  εύθής  ό  κύριος·  Β 
δια  τούτο  νομοθετήσει  άμαρτάνοντας  εν  όδώ. 

9  9 οδηγήσει  πραεις  εν  κρίσει, 

διδάξει  πραε'ΐς  οδούς  αυτού. 
ίο       ιοπάσαι  αι  όδοι  Κυρίου  έλεος  και  αλήθεια 

τοις  εκζητοϋσιν  την  διαθήκην  αύτοΰ  κα\  τά  μαρτύρια  αυτού. 
ιι       11  ένεκα  του  ονόματος  σου,  Κύριε, 

και  ίλάση  τη  αμαρτία  μου·  πολλή  γάρ  εστίν. 
ΐ2       12τίς  εστίν  άνθρωπος  6  φοβούμενος  τον  κύριον ; 

νομοθετήσει  αύτώ  εν  όδώ  τ}  ηρετίσατο· 
3  3       *3ή  ψνχή  αυτού  εν  άγαθοΐς  αυλισθήσεται, 

και  το  σπέρμα  αυτού  κληρονομήσει  γήν. 

ΐ4       14 κραταίωμα  Κύριος  των  φοβούμενων  αυτόν,  και  το  όνομα  Κυρίου 
των  φοβούμενων  αυτόν, 

και  ή  διαθήκη  αυτού  τού  δηλώσαι  αύτοΐς· 
ΐ  5       35οί  οφθαλμοί  μου  δια  παντός  προς  τον  κύριον, 

οτι  αυτός  εκσπάσει  εκ  παγίδος  τους  πόδας  μου. 

ι6       ι6επίβ\εψον  επ*  ε  με  και  ελεησόν  με, 
οτι  μονογενής  και  πτωχός  είμι  εγώ. 

17       1?αί  θλίψεις  της  καρδίας  μου  επληθύνθησαν, 
εκ  των  αναγκών  μου  εζάγαγε  με. 

3  8       ιΗΐδε  την  ταπείνωσίν  μου  και  τον  κόπον  μου, 
και  αφες  πάσας  τάς  αμαρτίας  μου. 

19       19ϊδε  τους  εχθρούς  μου,  οτι  επληθύνθησαν , 
και  μίσος  ίίδικον  εμίσησάν  με. 

2ο       20φύλαξον  την  ψυχήν  μου  και  ρύσαί  με· 
μή  καταισχυνθείην,  οτι  ήλπισα  επ\  σε. 

2ΐ       ̂ άκακοι  και  εύθεϊς  ε'κολλώντό  μοι,  οτι  ύπεμεινά  σε,  Κύριε. 
22       22λύτρωσαι,  ό  θεός,  τον  Ισραήλ  ε'κ  πασών  τών  θλίψεων  αυτού. 

8  ευθύς  Α  9  οπι  διδάξει  πραεις  οδού*  αυτού  Β*  ηαο  ΒΛΐ,π,ε  ""ΉΑ  (ροδί  ΝΑΚυ 
διδ.  γο.5  ι  Πί  [ΓοΓίε  ϊ]  Α?)  Κύ  (ουδουή  10  εκξητουσι  V  11  ένεκεν 
Κ 11  |  ιλαση]  ιλασθητι  Κ\]  |  ταυ  αμαρτιαις  Κ*  (τη  αμαρτία  ~ΚΆ)  \  εστι  \] 
13  γην]  ρτ  την  \]  14  των  φόβου  (ι°)  δΐιρ  Γαδ  Α1  |  οπι  και  το  όνομα... 
αυτόν  Β1ίνκ1  (ηοη  ίηδΐ)  Κ  |  φοβούμενων  2°]  επικαλουμένων  Α  |  του  δηλωσαι] 
δηλώσει  Κ0,3  δηλωσαι   \]         15  εκπασει   Α  |  πακιδος  Χ  16   εγω  ειμι 
Κ  17  επληθύνθησαν]  επλατυνθησαν  V  |  εξαγαγε]  ρυσαι  Κ  18  την 
ταπεινώσει  \]         '    19  επληθύνθησαν]  επλατυνθησαν   \]  20  (λπισα 
ΧΙ  21  εκολλωτο  Κ*  (εκολλωντο  Κ*)  |  Οΐπ  Κύριε  &  22  την  Ιη\  V 
—  δΐίϋΐΐ  44        45  Λ  43  ̂  
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XXV  I ΨΑΛΜΟΙ 

ΚΕ' 

Κρϊνόν  με,  Κύριε,  ότι  εγώ  εν  ακακία  μου  επορεύθην, 
και  €ΐτΙ  τώ  κυρίω  εΧπίζων  ου  μη  σαΧενθώ. 

'δοκίμασόν  με,  Κύριε,  και  πείρασόν  με, 
πύρωσον  τους  νεφρούς  μου  και  την  καρδ'ιαν  μον. 

3οτι  το  ε'Χεός  σον  κατεναντι  των  οφθαλμών  μου  εστίν, 
και  εύηρεστησα  εν  τη  άΧηθεία  σου. 

4  ουκ  ε  κάθισα  μετά  συνεδρίου  ματαιότητος, 
καϊ  μετά  παρανομούντων  ου  μη  εισέλθω· 

5 ε μίσησα  εκκΧησίαν  πονηρευομενων, 
και  μετά  άσεβων  ού  μη  καθίσω. 

6 νίβομαι  εν  άθώοις  τάς  -χειράς  μου, 
και  κνκΧώσω  το  θυσιαστηριόν  σου' 

Ίτου  άκουσαι  φωνην  αίνεσεως, 
και  διηγησασθαι  πάντα  τά  θαυμάσιά  σου. 

ΗΚύριε,  ηγάπησα  εύπρεπίαν  ο'ίκου  σου 
και  τόπον  σκηνώματος  δόξης  σου. 

9 μη  συναποΧεσης  μετά  ασεβών  την  ψυχήν  μου, 
και  μετά  ανδρών  αιμάτων  την  ζωην  μου· 

10  ων  εν  χερσ\ν  ανομιαι, 
η  δεξιά  αυτών  επΧησθη  δώρων. 

11  εγώ  δε  εν  ακακία  μου  επορεύθην 
Χύτρωσαί  με  και  εΧεησόν  με. 

12 6  γάρ  πούς  μου  εστη  εν  ευθύτητί' 
εν  εκκΧησίαις  ευλογήσω  σε,  Κύριε. 

ΗΑΚυ       XXV  1  τον  Α.]  ψαλμός  τω  Α.   Χ]  |  οητ.   μον  Κ  |  σαλευθω]  ασθενήσω 
^ΑΚ  2  οιη  δοκιμασοι>...2°  με  Ν*  (ηαο  δοκ.  με  κε  και  ττιρασον  με  Κς·3)  | 
πειρασον  ΒΕΐ3  {ττιρ.  Β*)]  περασον  Ό  |  κάρδια  Ό  3  μου]  σου  Α  \  εύηρεστησα] +  σοι  11  4  ματαιότητας  Α  |  ειση\\θω  V  5  εκκλησία  \]  6  σου] 
+  κε  ΚΑΚΌ  7  φωνην]  ρΓ  την  &ε·3  (γ£5  Κ0·1^)  |  αινεσεως]  ενεως 
σου  υ  8  ευπρεπειαν  Β3ΐ3Αυ  9  συναπωλεσης  \]  10  ω^]  ω 
11  |  ανομιαι]  ανομία  Κ*  αι  (ε  Α)  ανομιαι  &Να3ΑΚ  ανομιαν  υ  |  η  δεξιά]  ρΓ  και 
Κ  11  ακακιαν  υ  I  με  ι°]  +  κε  Ν^Α  |  με  2°]  +  Κύριε  Κ3  12  οηι 
γαρ  Β3  (Γ3.5)  Κ0·3  Κ  |  ευλογήσω  σε]  ευλογησωσει  ϋ  —  δίϊοη  24  ΒΚ  23  ̂  
25  Α 
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ΨΑΛΜΟΙ χχνι  8 

Του  Δαυείδ,  προ  του  χρισθήναι. 

ι         5  Κύριος  φωτισμός  μον  και  ο~ωτήρ  μον,  τίνα  φοβηθήσομαι ;  §Τ 
Κύριος  υπερασπιστής  της  ζωής  μον,  άπο  τίνος  δειλιάσω  ; 

2  2 εν  τώ  εγγίζειν  επ*  εμε  κακοΐιντας  τον  φαγείν  τάς  σάρκας  μον, 
οι   θλίβ'οντες   με   και  οι  εχθροί  μον  α\ιτο\  ησθενησαν  και έπεσαν. 

3  3  εάν  παρατάξηται  επ'  εμε  παρεμβολή,  ον  φοβηθήσεται  ή  καρδία 

μον εάν  επαναστή  επ    ε'με  πόλεμος,  εν  ταντη  εγω  ελπίζω. 
4  Αμίαν  ητησάμην  παρά  Κνρίον,  ταντην  εκζητήσω- 

τον   κατοικεΐν   με   εν   ο'ίκω   Κνρίον   πάσας  τάς  ήμερας  της 
ζωής  μον, 

τον  θεωρεϊν  με  την  τερπνότητα  τον  κνρίον 
κα\  επισκεπτεσθαι  τον  ναόν  αντον. 

5  5οτι  εκρνψεν  με  εν  σκηνή  εν  ήμερα  κακών  μον 
εσκεπασεν  με  εν  άποκρνφω  τής  σκηνής  αντον, 
εν  πέτρα  νψωσεν  με. 

6  6  και  ννν  ιδού  νψωσεν  την  κεφαλήν  μον  επ'  εχθρούς  μον 
εκνκλωσα  και  εθνσα  εν  τή  σκηνή  αντον  θνσίαν  αλαλαγμού, 
ασομαι  κα\  ψαλώ  τω  κνρίω. 

η        7 εϊσάκονσον,  Κνριε,  τής  φωνής  μον  ης  ε'κεκραξα· 
8  ε\εησόν  με  και  είσάκονσόν  μον,  8 σοι  είπεν  ή  καρδία  μον. 

έξεζήτησα  το  πρόσωπον  σον 
το  πρόσωπον  σον,  Κνριε,  ζητήσω. 

XXVI  1  ψαλμός  τω  Δ.  17  |  χρισθή  Χ  χρισθη  Α  |  ίηο  κΊ  φωτ.  μον  Τ  (άεβδί  ΝΑΚΤϋ 
ΙΪΙ  ιι Ι  νϊ<3)  |  ζωής]  σωτήριας  17  2  κακουντας]  τους  κακ.  με  17  |  οι  εχθροί] 
οηι  οι  17  3  εαν  ι°]  ην  Κ  εαν  γαρ  17  |  παραταξητε  Β*  (-ται  Β3ΐ>)  |  παρεμ- 
βολην  17  |  εαν  ι°]  ρν  και  ΚΙ]  \  επαναστη]  επανεστη  Κ  επαναστησεται  17  |  ελττιω 
Κ.  17  4  εκζητησω]  ταδ  εκ  ΒεΚ.;ι?  ζητήσω  Τ  |  το  κατοικεΐν  Χ*  (τον  κ.  Ν0·1) 
Α  |  οικω]  ρχ  τω  Κ  |  Κυρίου]  ρΓ  του  Ν*  (οηι  Κε·α)  Κ  |  του  κυρίου]  οηι  του  ΑΤ  | 
ναον]  λαον       (ναον  £<ε;ι)  \]  τον  αγιον  ν.  ΑΚ  5  με  εν  (ι0)]  μεν  Α*  (με  εν 
Λ1·)  !  σκηνή]  +  αυτού  ΚεαΑΙ<Τυ  |  οπι  μου  Κ17  |  αποκρυφω]  αποκροις  Κ*  (απο- 
κρυφω  Κ*)  απόκρυφων  17  6  ιδου]  ειου  (ίοΓίε  ετου)  17  |  υψωσεν]  ύψωσε  Βε 
+  /Γϊ  Α  |  την  κεφαλήν]  οιη  την  Β°'δϊε*Τ  |  αλαλαγμού]  ρτ  αινεσεως  και  ̂ ε·α  (οηι 
^ε·1))  Τ  αινεσεως  17  |  ασω  7  οηι  μου  ι°  17  |  εκεκραξα]  + προς  σε  Α 
με]  +  κε  17  8  σοι]  ο  $ιιρ  ΓΛ5  Β3?  συ  Τ  |  μου]  +  κν  ζητήσω  Κ0  -1  (οιη  Κ0·1*) 
Τ  |  εξεξητησα]  ε'ζητησεν  £\*17  εζε'ζητησεν  σε  Νςί1Τ  ε'ςητησα  Κ*  ζητήσω  Κ*  | σου  ι°]  μου 
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XXVI  9  ΨΑΛΜΟΙ 

Β        9μη  άποστρεψης  τό  πρόσωπον  σον  άπ   (μου,  9 
μη  €  κ  κλίνης  εν  όργη  από  τον  δονΧον  σον 

βοηθός  μον  γενον,  μη  εγκαταΧίπης  με 
και  μη  νπερίδης  με,  ό  θεός  ό  σωτηρ  μον. 

™υτι  ό  πατήρ  μον  κα\  η  μητηρ  μον  εγκατεΧιπόν  με,  ίο 
ό  δε  κύριος  προσεΧάβετό  με. 

11  νομοθετησόν  με,  Κύριε,  τη  όδω  σον,  ιι 

κα'ι  όδηγησόν  με  εν  τρίβω  ενθεία  ένεκα  των  έχθρων  μον. 
12 μη  παραδως  με  εις  ψνχάς  ΘΧιβόντων  με,  1 2 

οτι  επανεστησάν  μοι  μάρτνρες  Άδικοι, 
κα\  εψεύσατο  η  αδικία  εαντη. 

13πιστεύσω  τον  ίδείν  τα  αγαθά  Κνρίον  εν  γη  ζώντων.  13 
ΙΑνπομεινον  τον  κνριον  Μ 

άνδρίζον,  κα\  κραταιονσθω  η  καρδία  σον,  και  νπόμεινον  τόν 
κνριον. 

ΚΖ' 

ΤοΠ  Ααι^ίδ  XXVII ίου  Ααυειο.  (XXVIII) 
ΙΙρός  σε,  Κύριε,  έκέκραξα,  ό  θεός  μον,  ι 

μη  παρασιώπησης  67τ'  εμοί· 
μη  ποτε  παρασιώπησης  ί'π'  ε  μοι  καϊ  όμοιωθησομαι  τοις  κατα- 

βαίνονσιν  εις  Χάκκον. 

2εΙσάκονσον    της    φωνής  της  δεήσεώς  μον   εν   τω   δεεσθαί  με  ι 
προς  σε, 

εν  τω  με  α'Ίρειν  χείρας  μον  εις  ναόν  αγιόν  σον. 
3μη  σννεΧκνσης  μετά  άμαρτωλών  την  ψνχην  μον,  3 

καϊ  μετά  εργαζομένων  άδικίαν  μη  σνναποΧεσης  με, 

ΝΑΚΤυ  9  μη  ι°]  ρΓ  και  Κε·3  (οηι  Κ0·15)  ΚΤ  |  δουΧουσσου  V  \  εγκαταΧιπης  Β*  Α 
(εγκατάλειπ.)  Κ  (ενκαταλιπ.)]  αποσκορακισης  Β1^1^  Κε·3Τϋ?  (αποσκαρακ. 
υ*νιά)  |  οηΐ  υπεριδης.,.η  μητηρ  μον  ύ  |  νπεριδης]  ενκαταλιπης  Κε·ΕΤ  (εν- 
καταλειπ.)  10  ενκατεΧειπον  Α  Τ  ενκατεΧιπον  Κ.  εκκαταΧειπον  \]  11  με  ι°] 
μοι  Κ  |  τη  οδω]  ρΓ  εν  Κε·3Κ.αΤυ  |  τριβών  ευθείαν  V  12  ΘΧιβόντων]  ρν 
των  υ  |  επαναστησαν  Α  \  μοι]  επ  εμε  Κ  \  εαυτή]  εαυτής  Α  εαυτω  Κ3  αντη  II 
13  πιστεύω  Β^ΑΚΤΙΙ  |  Κυρίου]  ρΓ  του  Κ  |  εν  τη  γη  των  ζώντων  V  14  νπο- 
μεινον]  υπομένω  II  |  κραταιουθω  Β*  (-σθω  Β35)  |  σου]  μου  Α  —  3ΐίοη  34  ΒΧΚ 
33  Α  39  Τ  XXVII  1  του  Δ.]  τω  Δ.  Τ  ψαλμός  τω  Α.  II  |  εκεκραξα] 
κεκραξομαι  ΚΑΤ  |  επ  εμοι  βίδ]  απ  εμου  ΚΑΚΤΙΙ  |  παρασιώπησαν  (2°)  V 
2  εισακουσον]  +  κε  Κ0·3  (οηι  Κ0  ι>)  Τ  |  εν  τω  δεεσθαι  με]  ης  εκεκραξα  Α  |  εν  α°] 
ρΓ  και  υ  |  με  αιρειν]  οηι  με  Κ*  αιρειν  με  Κε·3ΑΚΤ  |  ε«]  προς  Κε3ΑΚΤΙΙ 
3  συνεΧκυσης]  +  με  ΚΤΙΙ  |  οπι  την  ψυχην  μου  ΚΤ  |  εργαζομένων]  ρΓ  ανδρών 
Κ*  (οπι  Κε·3)  |  αδικιαν  ΒΚε·3]  την  ανομιαν  Κ*ΚΙΙ  την  (δίο)  Α*  (δΐ§η  &άρϊηχ 
Α5?)  |  συναπωΧεσης  \] 

244 



ΨΑΛΜΟΙ 
χχνιπ  3 

τών  ΧαΧούντων  είρήνην  μετά  τών  πΧησίον  αυτών, 
κακά  δε  εν  ταΐς  καρδίαις  αυτών. 

4  4δό$·  αύτοις  κατά  τά  έργα  αυτών 
και  κατά  την  πονηρίαν  τών  επιτηδευμάτων  αυτών 

κατά  τά  έργα  τών  χειρών  αυτών  δός  αύτοϊς, 
σποδοί  το  άνταπόδομα  αυτών  αύτοΐς. 

5  5 οτι  ου  συνήκαν  εις  τά  εργα  Κυρίου 
κα\  εις  τά  εργα  τών  χαρών  αύτού, 
καθεΧεϊς  αυτούς  και  ου  μη  οικοδομήσεις  αυτούς. 

6  6εύΧογητος  Κύριος,  οτι  εϊσήκονσεν  της  φωνής  της  δεήσεώς  μον. 
7  7 Κύριος  βοηθός  μου  κα\  υπερασπιστής  μου' 

67τ'  αντω  ήΧπισεν  ή  καρδία  μου,  και  εβοηθήθην, 
κάΊ  άνεθαΧεν  ή  σάρζ  μου· 

κα\  εκ  θεΧήματός  μου  εζομοΧογήσομαι  αύτώ. 

8  8 Κύριος  κραταίωμα  του  Χαού  αυτού, 
κα\  υπερασπιστής  τών  σωτηρίων  τοϋ  χριστού  αύτού  εστίν. 

9  9σώσον  τον  Χαόν  σου  κα\  ενΧόγησον  τήν  κΧηρονομίαν  σου, 
και  ποίμανον  αύτούς  και  επαρον  αυτούς  εως  τυύ  αιώνος. 

ΚΗ' 

Ψαλμός  τφ  Ααυείδ'  εξοδίου  σκηνής. 
Ενεγκατε  τω  κυρίω,  νιοι  θεού, 

ενεγκατε  τω  κνρίω  υιούς  κριών 
ενεγκατε  τω  κνρίω  δόξαν  και  τιμήν, 

2  ενεγκατε  τω  κνρίω  δόζαν  ονόματι  αύτού' 
προσκννήσατε  τω  κνρίω  εν  αύΧη  άγια  αύτού. 

3φωνή  Κυρίου  επι  τών  υδάτων, 
ό  θεύς  της  δόξης  εβρόντησεν, 
Κνριος  επί  ύδάτων  ποΧΧών. 

3  αυτών  ι°]  αυτού  Κ  \  κακα]  πονηρά  Κ  4  αυτοις  ΐ°]  +  κε  Η0Ά{οη\  &Λ>)  «ΑΚΤυ 
Τ  |  κατά  3°]  ρΓ  και  \]  |  οιτι  αυτών  3°  Λ         5  ου  ι°]  ο  11  |  συνηκα  Α  (ίπιρΓοΙ» 
νϊοί  Α1))  |  οιτι  ευ  τα  έργα  Κυρίου  και  εις  Ό  |  οικοδομή  ους  Τ  6  οτι 

Α1  |  της  φ.]  Γ630Γ  τη  Α1  |  δεεσεως  V  7  ηλττισεν]  ηαλπ.  Ν*  (η\π.  Κ1) 
6λττ.  υ  Ι  και  εβοηθήθην]  εφοβηθην  {]  [  ανεθαΧΧεν  Α  |  η  σαρζ  μου  άνεθαΧεν  \3 
8  τω  Χαω  Τ  |  αυτού  ι°]  +  ειστιν  \]  |  ονη  εστίν  Κ  9  των  λαον  1]  |  σου] 
+  Κυριε  Κ  |  του  αιώνος]  οττι  του  Ν*  (Ηαβ  Ν0·*)  —  δΐΐοΗ  25  ΒΑ  24  26  Τ 
XXVIII  1  εξόδου  Τϋ  (ίξοδουσσκ. )  \  υιούς]  υιος  V  2  οηι  τω  κνριω  (ΐ°) 
Τ  |  ονόματι]  ρί  τω  ϋ  |  ΟΠ1  αγια  αυτού  Κ*  (ΗαΙ)  Κ3) 
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XXVIII  4  ΨΑΛΜΟΙ 

Β        Αφωνή  Κυρίου  εν  Ισχύι,  4 
φωνή  Κυρίου  εν  μεγαλοπ ρεπία. 

^φωνη  Κυρίου  συντρίβοντος  κέδρους·  5 
σύντριψα  Κύριος  τάς  κέδρους  του  Αιβάνου, 

6καί  λεπτυνεΐ  αύτάς  ως  τον  μόσχον  τον  Αίβανον  ό 
και  ό  ηγαπημένος  ως  υ'ώς  μονοκερώτων. 

7 φωνή  Κυρίου  διακόπτοντος  φλόγα  πυρός.  7 
8φωνή  Κυρίου  συνσείοντος  ερημον,  8 

συνσείσει  Κύριος  τήν  ερημον  Καδής. 

9 φωνή  Κυρίου  καταρτιζομένου  έλάφους,  ο 
και  αποκαλύψει  δρυμούς· 
και  έν  τω  ναώ  αύτοΰ  πάς  τις  λέγει  δόξαν. 

1υΚυριος  τον  κατακλυσμον  κατοικιει·  αο 
και  καθιείται  Κύριος  βασιλεύς  εις  τον  αιώνα. 

11  Κύριος  Ισχύν  τω  λαω  αυτού  δώσει,  α 
Κύριος  ευλογήσει  τον  λαόν  αύτοΰ  εν  ειρήνη. 

Κθ' 

ΕΪ5  τό  τέλος·  ψαλμός  ψδης  του  ένκαινισμοΰ  XXIX 
του  οίκου,  του  Ααυβίδ.  (XXX) 

2Ύψώσω  σε,  Κύριε,  οτι  ύπέλαβές  με,  2 
και  ουκ  ηϋφρανας  τους  εχθρούς  μου  ε'π'  έμέ. 

3Κυριε  ό  θεός  μου,  έκέκραξα  προς  σε  και  Ιάσω  με·  3 

4  Κύριε,  ανήγαγες  ε'ξ  αδου  τήν  ψυχήν  μου,  4 
εσωσάς  με  άπο  τών  καταβαινόντων  εις  λάκκον. 

5ψάλατε  τω  κυρία»,  οι  όσιοι  αυτού,  5 
και  έξομολογεϊσθε  τχι  μνήμη  της  άγιωσύνης  αυτού. 

6  οτι  οργή  εν  τω  θυμώ  αύτού,  6 
και  ζωή  εν  τω  θελήματι  αυτού· 

ΑΚΤυ       &  ισχυι]  δυνάμει  Κ  \  μεγαλοπρέπεια  Β^ΚΙ]        5  συντρίψει]  ρτ  και  Κ^Τυ 
6  μονοκερωτος  \5  7  φλογαν  Α         8  συνσιοντ.  Β*  Τ  {συνσειοντ.  Β^ΚΙΤ) 
συσειοντ.  Α  (σ  2°  Γ650Γ  Α1)  συσσειοντ.  Β5  |  ερημον  ι°]  ρΓ  τη  II  |  συνσισει  Β*  Κ 
(?  Κ.)  Τ  συνσεισ.  Β5  (?Κ)  II  (συνσεισβ)  συσσεισει  Β5Α  ρι·  και  ΝΚΤ  ]  τηρημον  Κ.νίΛ 
9  καταρτιζομένου]  καταρτιζόμενη  Β1^01"1  (ηοη  ϊηδί  ου)  |  δοξαν]  την  δ.  αυ- 

τού υ  10  οπι  και  II*  (ηαο  υ1)  I  καίεται  Β*Ν*υ  (καλείται  Β^Ν^Α 
[-τε]  ΚΤ)  |  βασιλεύσει  Χ]  11  Κύριος  ι°]  και  ϋ  |  τον  λαον]  τον  λαω  II  | 
αυτουν  II*  [αυτ.  εν  ϋ1)  |  εν  ειρήνη]  ευ  τον  αιώνα  Κ  —  3ίϊοη  24  ΒΚΤ  23  ΑΚ 
XXIX  1  ογπ  εΐ5  το  τέλος  ΚΑΤ  |  τωδης  Κ*  (οπι  τ  Κ1?)  |  εγκαινισμου  Β^ΚΙΤ 
ενκαινιασμου  Κ&  |  του  οίκου]  οπι  του  ϋ  |  του  Δ.]  τω  Δ.  ΚΑ  Δ.  Κ  υ  2  ει>- 
φρανας  Β3ΐ)Κ  \  εμε]  εμοι  ΚΑ  4  ατο]  εκ  Κ*  {απο  Κε·3)  5  ψάλλατε 
β€άίι  |  Τψ  μνημην  \}  |  αγιοσύνης  Τ          6  τω  θυμω]  αυ\τω  θ.  Ό 



ΨΑΛΜΟΙ 

XXX  4 

το  εσπέρας  αύΧισθησεται  κΧαυθμός, 
καϊ  εις  το  πρωί  αγαλλίασα. 

7  εγώ  δε  ειπα  εν  τη  εύθηνία  μου  Ου  μη  σαΧευθώ  εις  τον  αιώνα 
8  Κύριε,  εν  τω  θεΧηματί  σου  παράσχου  τω  κάΧΧει  μου  δύναμιν 

άπεστρεψας   δε  το   πρόσωπον   σου,   και   εγενηθην  τεταρα- 

γμενος. 9 προς  σε,  Κύριε,  κεκράξομαι, 
κα\  προς  τον  θεόν  μου  δεηθησομαι. 

10τίς  ώφεΧία  εν   τω  αΐματί  μου,  εν  τω  καταβήναί  με  εις  δια- 
φθοράν  ; 

μη  εξομοΧογήσεταί  σοι  χους, 
η  άναγγεΧει  την  άΧηθειάν  σου ; 

"ή'κουσεν  Κύριος  καϊ  ηΧεησεν  με, 
Κύριος  εγενηθη  βοηθός  μου. 

^εστρεψας  τον  κοπετόν  μου  είς  χαραν  εμοί, 
διερρηζας  τον  σάκκον  μου  και  περιεζωσάς  με  ενφροσύνην. 

1?,οπως  αν  ψάΧη  σοι  η  δόξα  μου,  και  ου  μη  κατανυγώ. 
Κύριε  6  θεός  μου,  εις  τον  αιώνα  εξομοΧογήσομαί  σοι. 

Λ 

Εΐϊ  το  τέΧος'  ψαλμός  τφ  Ααυείδ,  εκστάσεως. 

2Έττι  σοι,  Κύριε,  ήΧπισα,  μη  καταισχυνθείην  εις  τον  αιώνα·"  Τ 
εν  τη  δικαιοσύνη  σου  ρΰσαί  με  και  εζεΧον  με. 

3κΧίνον  προς  με  το  ους  σου, 
τάχυνον  του  εζεΧεσθαι  με· 

γενού  μοι  εις  Θε6ν  ύπερασπιστην, 
και  εϊς  οίκον  καταφυγής  του  σώσαί  με. 

4 οτι  κραταίωμά  μου  και  καταφυγή  μου  ει  σύ, 
και  ένεκεν  του  ονόματος  σου  οδηγήσεις  με  και  διαθρεψεις  με. 

7  ειπυν  ΤΌ  8  τω  θεληματι]  λ  δΐιρ  Γαδ  Α3?  το  θεληματι  V  \  παρέσχον  ΝΑΚΤυ 
Τ  υ  |  απεστρεψας]  εστρεψας  Κ  \  ονη  δε  Κ  9  κεκραξομαι]  εκεκραξα 
Κ*  (κεκραξομαι  Κ3)  καικραξ.  ϋ  |  δεηθησομαι]  εδεηθην  Κ*  (δεηθησ.  Κ3) 
10  ωφέλεια  Β3*3 17  |  καταβηναι]  καταβαινιν  \  διαφθοραν]  ρΓ  την  Ό  \  οι  13* 
(σοι  ϋ1)  |  η]  μη  V  11  Κύριο*  2°]  ρΓ  και  Κ*  (οηι  Ν0·*)  Γε  Ό 
12  εστραψας  \]  \  μου  ι°]  +  κβ  Κ0·3  13  δοξα]  δεξιά  Ό  |  εις]  «ϋ  —  8ΐΐοη 
25  1!  2%  ΚΛ£  11  Τ  XXX  1  οπι  εκστάσεων  Κ        2  ηλπισα  κε  Ό  \  εις] 
ει  υ  |  €ν  τη  δικ.]  ρΓ  και  Κ*  (οηι  Κε;ι)  |  οηι  και  εζελου  με  Κ  3  του  ους  II  | 
«υ  ·2°]  ου  Α  4  κραταιωσις  ΚΑΙ)  |  οηι  μου  ι°         |  καταφυγην  \]  \  οηι 
και  ι°  υ  |  ενενκεν  \]  \  σον]  σ  ιχ'$ογ  Λ1 
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XXX  5  ΨΑΛΜΟΙ 

Β        5  εξάγεις  με  ε'κ  παγίδος  ταντης  ης  έκρυψαν  μοι, 
οτι  σν  ει  6  υπερασπιστής  μου. 

6  εις  χείρας  σον  παραθήσομαι  το  πνενμά  μον 
ελντρώσω  με,  Κύριε  6  θεός  της  αληθείας. 

7  εμίσησας  τούς  φνλάσσοντας  ματαιότητας  δια  κενής· 

εγώ  δε  επ\  τω  κνρ'ιω  ηλπισα. 
Βάγαλλιάσομαι  κα\  ενφρανθήσομαι  επ\  τω  ελεεί  σον, 

οτι  επειδες  την  ταπείνωσ'ιν  μον, 
εσωσας  εκ  των  αναγκών  την  ψνχήν  μου· 

9 και  ού  συνεκλεισάς  με  είς  χείρας  εχθρού, 
εστησας  εν  ευρυχώρω  τοίις  πόδας  μον. 

10ε\εησόν  με,  Κνριε,  οτι  θλίβομαι· 
εταράχθη  εν  θνμω  ό  οφθαλμός  μου, 

η  ψνχη  μον  και  η  "/αστήρ  μον. 
11 οτι  εξελιπεν  εν  όδννη  η  ζωή  μον, 

και  τα  ετη  μον  εν  στεναγμοϊς· 
ήσθενησεν  εν  πτωχία  ή  Ισχνς  μον, 

κα\  τά  οστά  μου  εταράχθησαν. 

12 παρά  πάντας  τους  εχθρούς  μου  εγενήθην  όνειδος, 
κα\  τοϊς  γε'ιτοσίν  μου  σφόδρα, 

και  φόβος  τοις  γνωστοίς  μου· 
οι  θεωροϋντες  με  εζω  εφνγον  άπ  εμοΐι- 

13επελήσθην  ώσε\  νεκρός  από  καρδίας, 
εγενήθην  ώσει  σκεύος  άπο\ωλός. 

14 οτι  ήκουσα  ψόγον  πολλών  παροικούντων  κνκλόθεν 
εν  τώ  σνναχθήναι  αντονς  άμα  επ  εμε 
τον  λαβείν  την  ψνχήν  μον  ε βονλενσαντο . 

ι5εγώ  δε  επι  σε  ήλπισα,  Κνριε· 
ειπα  Συ  ει  ό  θεός  μον. 

σον  οι  κλήροι  μον 

ΝΑΚ.υ       5  πακιδος  Κ  |  μου  2°]  +  Έ~€  Νε3ΑΚ3  7  εμιμησας  Β*  (εμισ.  Β3ΐ>)  |  δια- φυλάσσονται Α ΐ)  |  ματαιότητα  Κ0·3·  8  το  ελεεί  V  |  επιδες  Κ  εφειδες  Α 
ρΓ  συ  11  |  εσωσας]  ρτ  και  Ό  9  οηι  και  Κ*  (Ιι&β  Κ3)  |  ου]  ο  Ό  |  έχθρων  Κ  \ 
ευρυχω  Α  10  θλιβονμαι  Ό  \  εν  θυμω]  απο  θυμού  Κ  εν  τω  θνμω  σου  I]  |  η 
ψυχή]  ρΓ  και  υ  |  οηι  μου  ι°  Κ*  (\ιεά>  Κ3)  11  οηι  οτι  II  |  εξελειπεν  Αϋ  | 
εν  ι°]  ον  Α  ε  \]   \  πτώχεια  Β3*3  II  |  οστά  μο  δίφ  Γ&5  Α3?  12  γνωστής  Ό 
13  επελησθην  Β35ΚΑ3?Κ]  επλησθην  Β* Α*  ρΓ  οτι  II  |  απολωλος]  απω\ω\ο$  Α 
ρν  ει  υ  14  επισυναχθηναι  ΝΑΚΙΙ  15  σε  Κ*  II]  σα  Β*  σοι 
Β35^ς  αΑΚ  |  ηλπισα  εττι  σε  \]  |  κε  ηλπισα  Α  \  συ]  ρτ  οτι  V 
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ΨΑΛΜΟΙ  XXX  25 

ρνσα'ι  με  εκ  χειρός  εχθρών  μον  Β 
και  εκ  τών  καταδιωκόντων  με. 

17  επίφανον  το  πρόσωπον  σον  επί  τον  δοϊιλόν  σον, 
σώσόν  με  εν  τω  ελεεί  σον. 

ιΆΚύριε,  μη  καταισχννθείην,  οτι  επεκαλεσάμην  σε· 
αισχννθείησαν  οι  ασεβείς  κα\  καταχθείησαν  εϊς  αδον. 

19</λαλα  γενηθήτωσαν  τα  χείλη  τα  δόλια, 
τα  λαλονντα  κατά  τον  δίκαιον  άνομίαν 

εν  νπερηφαν'ια  καΐ  εζονδενώσει. 
20 ώς  πολί)  το  πλήθος  της  χρηστότητός  σον,  Κύριε, 

ης  εκρνψας  τοις  φοβονμενοις  σε· 
εζειργάσω  τοις  ελπίζονσιν  επ\  σε 

εναντίον  των  νιων  τών  ανθρώπων. 

21  κατακρνψεις  αντονς  εν  άποκρνφω  τον  πρόσωπον  σον 
από  ταραχής  ανθρώπων 
σκεπάσεις  αντονς  εν  σκηνή  από  άντιλογίας  γλωσσών, 

'^'ενλογητός  Κύριος,  οτι  εθανμάστωσεν  το  έλεος  αντον  εν  πάλει 
περιοχής, 

εγώ  δε  είπα  εν  τή  εκστάσει  μον 
Άπέρριμμαι  αρα  από  προσώπον  τών  οφθαλμών  σον 
δια  τοντο  εϊσήκονσας,   Κύριε,  τής  φωνής  τής  δεησεώς  μον 

εν  τω  κεκραγεναι  με  προς  σε. 

24 αγαπήσατε  τον  κύριον,  πάντες  οί  όσιοι  αντον, 
οτι  αληθείας  εκζητει  Κύριος, 
κα\  άνταποδίδωσιν  τοις  περισσώς  ποιονσιν  νπερηφανίαν . 

2ζάνδρίζεσθε,  και  κραταιούσθω  ή  καρδία  νμών, 
πάντες  οι  ε*λπίζοντες  επ\  Κύριον. 

16  οιώ  εκ  2°  υ  17  τω  πρόσωπον  υ*  (το  πρ.  II1)  18  οι  ασεβείς]  ΚΑΚΙ/ 
οιτι  οι  Ν^Α  |  αδου]  τον  αδην  \]         19  γενηθητω  ΚΑΚΙΙ  20  τω  7τλ.  1)  | 
οτη  Κύριε  Χ  |  εξειργαξ'ω  V  \  σε  2°]  σοι  Α  21  κατακρυφεις]  ρτ  και  Α\]  | 
απόκρυφοι*  Ν*  (·φω  Κς-3)  |  ανθρώπων  ΒΝ0·3Κ.υ  (ανθρωπον)]  ανου  Κ*  |  σκηνή] 
σκηπη  |  αντιαντιλογιαν  (δΐο)  II*  (ς  ρΐΌ  ν  3°  υ?)  22  αυτοί;] 
+  €7Γ  εμε  I]  23  απερμιμαι  Β*£<*υ  (αττερριμμ.  Β^Κ0·* ΑΚ.)  |  οιη  αρα 
Κ03  |  οπι  προσώπου  Ν*  (ηαΙ>  Ν^3)  |  σου]  σ  Γ6<;ογ  Α1  (μου  Α*)  |  εισηκουσεν 
Α1  {-σας  Α*ν[ά)   |  οιη  Κύριε  ΝΑΙΙ  |  δεεσεως  Ό  24  οηι  οτι  Χ*  (ηαΐι 
^°·3)  |  Κύριος]  ρΓ  ο  Α  |  άνταποδίδωσιν]  8  2°  Γ630Γ  Α1  ανταποδώσει  1)  |  υπερ- 
ηφανια  \]  25  οιλπιζοντες  υ  |  Κυριον]  ρΓ  τον  Κ  —  Βΐίοη  63  Β  59 ΚΚ  62  Α 249 



XXXI  I ΨΑΛΜΟΙ 

ΛΑ 

"Συνέσεως  τφ  Αανείδ. 
Μακάριοι  ων  αφέθησαν  αι  άνομίαι, 

και  ων  επεκαΧύφθησαν  αι  άμαρτίαι. 

2 μακάριος  άνηρ  ον  ον  μή  Χογίσηται  Κύριος  άμαρτίαν, 
ονδέ  εστίν  Ιν  τω  στόματι  αντον  δόΧος. 

3  οτι  (σίγησα,  επαΧαιώθη  τα.  οστά  μον 
από  τον  κράζειν  με  οΧην  την  ημέραν. 

4 οτι  ημέρας  και  νυκτός  έβαρύνθη  επ'  εμέ  η  χειρ  σον, 
έστράφην  είς  τάΧαιπωρίαν  εν  τω  ενπαγηναι  άκανθαν. 

διαψαλμα. 

5την  άμαρτίαν  μον  έγνώρισα, 
και  την  άνομίαν  μον  ουκ  έκάΧνψα· 

είπα  Έ£αγο ρεύσω  κατ*  ε  μον  την  άμαρτίαν  μον  τω  κνρίω, 
και  σν  άφηκας  την  άσέβειαν  της  καρδίας  μον.  διάψάλμα. 

6νπέρ  ταύτης  προσεύχεται  πάς  όσιος  προς  σε  εν  καιρώ  ενθέτω· 
πΧην  εν  κατακΧνσμώ  νδάτων  ποΧΧών  προς  αντον  ονκ  έγγι- 

ονσιν. 

1  σν  μον  ει  καταφνγη  άπο  ΘΧί^τεως  της  περιεχονσης  με· 
το  άγαΧΧίαμά  μον,  Χύτρωσαί  με  άπο  των  κνκΧωσάντων  με. 

διάψάλμα. 
2σννετιώ  σε  και  σννβιβώ  σε  εν  όδώ  ταύτη  τ)  πορενση, 

επιστηριώ  επ\  σέ  τονς  οφθαλμούς  μον. 

9μη  γίνεσθε  ως  'ίππος  και  ημίονος,  οις  ονκ  εστίν  σύνεσις' 
εν  χαΧινω  και  κημω  τάς  σιαγόνας  αντών  άγξαι 
των  μη  έγγιζόντων  προς  σέ.  * 

°ποΧΧα\  αί  μάστιγες  τον  άμαρτωΧον, 
τον  δε  έΧπίζοντα  έπ\  Κύριον  εΧεος  κνκΧώσει. 

ΚΑΚΙΙ       XXXI  1  συνέσεως  τω  Δ.]  τω  Δ.  συνέσεως  ΚΚυ  ψαλμός  τω  Δ.  Α  |  αφει- 
θησαν     αφθεισαν  \]  \  αττεκαλυφθησαν  Ό  2  ου  ιϋ]  ω  &\€ΛΚα  |  οιη  ου  2° 
Κ  3  εσιγησα  οτι  Ό  \  απο  του  κρ.]  εν  τω  κρ.  \]  4  ενπαγηναι  Β*Κ  (εμπ. 
Β^Κϋ)]  παγηναι  Α  |  ακανθαν]  ρΓ  μοι  Α  ρΓ  μου  Κ  ρν  με  ως  \]  |  οηι  διαψαλμα  Α 
5  αμαρτιαν  ι°]  ανομιαν  ̂ °·3Α  |  ανομιαν)  αμαρτιαν  ̂ ε·3Α  |  ε  κάλυψα]  έκρυψα 
1)  |  την  κατ  εμου  αμ.  \]  \  αμαρτιαν  2°]  ανομιαν  ί^ΑΚ  6  πας  όσιος  προς  σε 
Β^*αΐ>]  ̂ ρος  σ€  πας  όσιος  ̂ ε·3ΑΚυ  |  αυτών  υ  |  εγγιουσιν  (ενγ.  Β*  677·  Β5)] 
+  διαψαλμα  Κ  7  τον  κυκλ.  \]  8  συμβιβω  Β3ΐ)Κ  συμβιβάσω  \]  | 
ταυτην  ϋ  9  ημιονος]  ως  ημινονοσι  (δΐε)  ϋ  |  χαλινω  και  κημω  {κιμω 
Β15)]  κημω  και  χαλινω  ̂ ·ΆΑ  |  αγξαι]  αγξης  &0  ΆΚ  αγξις  Α  |  εγγιζοντον  ί 
10  μαστιγγες  II  |  τους  αμαρτωλού  ύ  |  επι  κν  βΐδ  50Γ  Α*  (5Ϊ§η  αάρΐηχ  Α11) 
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ΨΑΛΜΟΙ XXXII  II 

υ       11  ενφράνθητε  επ\  Κνριον  και  άγαλλιάσθε,  δίκαιοι·  Η 
και  κανχάσθε,  πάντα  οι  ενθεϊς  τη  καρδία. 

ΛΒ' 

Τφ  Ααυεί
δ. 

ι         *  Αγαλλιάσθε,  δίκαιοι,  εν  τώ  κνρίω' 
τοίς  ενθεσι  πρέπει  α'ίνεσις. 

2  2εξομολογεϊσθε  τώ  κνρίω  εν  κιθάρα, 
εν  ψαλτηρίω  δεκαχόρδω  ψάλατε  αντώ· 

3  3ασατε  αντώ  άσμα  καινόν, 
καλώς  ψάλατε  εν  άλαλαγμώ. 

4  4  οτι  εχιθης  6  λόγος  τον  κνριον, 
και  πάντα  τα  έργα  αντον  εν  πίστει· 

5  5 αγάπα  ελεημοσννην  και  κρίσιν, 
τον  ελεονς  Κνριον  πλήρης  η  γη. 

6  6τώ  λόγω  τον  κνριον  οι  ονρανοϊ  εστερεώθησαν, 
και  τώ  πνενματι  τον  στόματος  αντον  πάσα  η  δνναμις  αυτών 

7  Ί σννάγων  ώς  άσκόν  νδατα  θαλάσσης, 
τιθεις  εν  θησανροΐς  άβνσσονς. 

8  8φοβηθητω  τον  κνριον  πάσα  η  γη, 
απ'  αντον  δε  σαλενθητωσαν  πάντες  ο'ι  κατοικονντες  την  οί- 

κον με  νη  ν. 
9  9υτι  αντος  είπεν,  και  εγενηθησαν 

αυτός  ενετειλατο,  κάί  εκτίσθησαν. 

ίο       10Κνριος  διασκεδάζει  βονλάς  εθνών, 
αθετεί  δε  λογισμούς  λαών, 
και  αθετεί  βονλάς  αρχόντων 

ιι       11  η  δε  βονλη  τον  κνριον  εις  τον  αιώνα  μένει, 
λογισμοί  της  καρδίας  αντον  άπο  γενεών  εις  γενεάς. 

11  ευφραθησητε  Κ*"ά  {ενφρανθητε  Κ3)  —  3ΐίοη  2ζ   ΒΝ  ί6  Α  24   Κ  ΝΛΚΙΙ 
XXXII  1  τω  Α.]  + ψάλμο$  ανεπιγραφος  παρ  Εβραιοις  Κ3  |  εν  τω  κνρίω']  εν  κω 

των      υ  |  7Γ/)€7Γ6ί]  ρκ>  €  ι 0  3.1  Ιίΐ  οοορ  Β*  3  οιτι  ασατε  αυτω  ασμα 
καινον  Κ  |  ψα\ατ€]  +  αυτω  Κ.0-3-  (γο.8  ίν0·15)  Κ  υ  5  κρισιν]  +  ο  κς  &ίε·α  (οηι  Κ0·13) 
Α  |  Κυρίου]  ρΓ  του  Ό  6  τω  λογω]  ρΓ  και  V  |  του  κυρίου]  οηι  του  ΚΑ  αυτού 
ΙΙ  |  πασαι\  [αι  δυ]ναμεις  \]  7  συναγων]  ρΓ  ο  II  |  ωσει  Κ1-·"1  (ως  Κ*0·1*)  Α  | 
ασκον]  ρΓ  βυ  Κ  |  τιθεις]  ρτ  ο  Ό  \  αβνσσοις  Κ°3Α*  (αβύσσους  Κ*<:·1}Αί) 
8  σαλενθητωσαν]  σαλευθητω  η\...πασα  και  ϋ  |  την  οικουμενην]  εν  αυτη  Χ] 
10  διασκεδάσει  \]  \  βούλας  ι°]  βουλην  \]  \  αθετεί]  αθετήσει  \]  (1)ίδ)  |  οιτι  και 
αθετεί  βούλας  αρχόντων  Κ*  (ηαΐ;  και  αθετι  β.  αρχ.  Κ0·3)  11  του  κυρίου] 
οηι  του  \]  |  απο  γενεών  εις  γενεάς]  εις  γενεαν  και  γενεαν  Κ°·3Αυ  ευ  τοι> αιώνα  του  αιώνος  Κ 
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XXXII  12 ΠΑΛΜΟΙ 

12 μακάριον  το  έθνος  ού  εστίν  Κύριος  6  θεάς  αυτού,  ι2 
λαό?  ον  ε'ξεΧέξατο  βΐί  κΧηρονομίαν  εαντώ. 

13 ουρανοί/  επεβΧεψεν  6  κύριος,  ι3 
είδεν  πάντας  τους  νιους  των  ανθρώπων 

14 εξ  ετοίμου  κατοικητηρίου  αυτού  τ4 
επεβΧεψεν  επϊ  πάντας  τους  κατοικούντας  την  γην, 

15 ό  πλάσας  κατά  μόνας  τάς  καρδίας  αυτών,  ι5 
6  σννιεις  πάντα  τά  έργα  αυτών. 

ι6ού  σώζεται  βασιλεύς  διά  ποΧΧην  δνναμιν,  ιό 
και  γίγας  ον  σωθησεται  εν  πΧηθει  ισχύος  αυτού· 

17 ψευδής  ίππος  εις  σωτηρίαν,  1 7 
εν  δε  πΧηθει  δυνάμεως  αυτού  ου  σωθησεται. 

18 ιδού  οί  οφθαλμοί  Κυρίου  επ\  τους  φοβούμενους  αυτόν,  1 3 
τους  ελπίζοντας  επ\  το  εΧεος  αυτού, 

19 ρνσασθαι  εκ  θανάτον  τάς  ψνχάς  αντών,  :9 
και  διαθρεψαι  αυτούς  εν  Χιμώ. 

2υη  ψνχη  ημών  υπομένει  τω  κυρίω,  ίο 
οτι  βοηθός  κα\  νπερασπιστης  ημών  εστίν 

21  οτι  εν  αντω  ενφρανθησεται  η  καρδία  ημών,  2ΐ 
και  εν  τω  ονόματι  τω  άγίω  αντού  ηΧπίσαμεν. 

^γένοιτο  το   εΧεός  σον,   Κνριε,   εφ'  ημάς,    καθάπερ  ηΧπίσαμεν  22 επ\  σε. 

ΛΓ' 

Ύφ   Ααυείδ,  οπότε   ηΧΧοίωσεν    τ6  πρόσωπον 
αύτοΰ    εναντίον    ΆβειμέΧεχ,    και  άπέΧυσεν 

αυτόν,  και  άπηΧθεν. 

2ΈνΧογησω  τον  κνριον  εν  παντΧ  καιρώ,  ι 
δια  παντός  η  α'ίνεσις  αυτού  εν  τώ  στόματί  μον. 

ΚΑΚίΓ       12  μακάριος  Β*  (μακαριον  Β3Ϊ5ΚΑΚ.)  |  τω  έθνος  \]  [  αυτού]  αυτών  Κ»  | 
εζεΧεζατο]  +  Κύριος  ΚΙ]  \  εαυτω]  αντω  1)  13  ειδεν]  του  ιδειν  \] 
14  τους]  του  \]  15  πΧασας]  πΧασσων  \]  |  συνιεις  Β*^ΧΑΚ]  σννιων  Βλ1>ΙΙ  ! 
πάντα]  ρΓ  βι$      *  (οπι  Ν0·5)  16  δυναμιν]  +  αν  αιτον\  17*  (οηι  αυ  ι°  ϋ?)  ] 
γιγασσου  17  17  εις]  ες  17  \  εν  δε  πλ.]  εν  τω  πλ.  17  \  δυνάμεως]  ρΓ  της  17 
18  τους  ελπ.]  ρΓ  και  επι  Κ  19  ρυσασθαι]  ρΓ  του  17  \  διαθρεψει  Κ  δια- 
ΘΧεψαι  17  20  η  δε  ψ.  #.Ζ·&  (οιτι  δε  Κ<;·1>)  |  τω  κνριω]  τον  κυριον  17  |  υπεραστης 
υ  |  ημών  ι°]  υμων  17  21  το  αγιω  17  22  γένοιτο]  γενσθω  (δϊς)  Κ* 
(7€ιόιτο  Κ3(νί(1>)  γενετο  17  |  κε  το  έλεος  σου  Ν0·*  (^ς·13  υΐ  Β)  ΑΚυ  |  κε  ηοη  ίη$1 
Β5  ί  σε]  σοι  Α  —  3ίίο1ι  44  ΒΑ  42  Ν  4ΐ  Κ-  XXXIII  1  τω  Δ.]  ρΓ 
ψαλμός  Κ.  17  |  οπότε]  αποτε  Κ  |  το  πρόσωπον]  την  όψιν  II  |  εναντίον]  απέναντι 
ϋ  |  ΑβιμεΧεχ  Α  ΑχειμεΧεχ  17  |  αυτόν]  αυτών  17 
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ΠΑΛΜΟΙ XXXIII  ιό 

3  3εν  τω  κνρ'ιω  επαινεσθησεται  η  ψνχη  μον  Κ 
άκονσάτωσαν  πραε'ις  και  ενφρανθητωσαν. 

4  4  μεγαλύνατε  τον  κύριον  σνν  εμο'ι, 
και  νψώσωμεν  το  όνομα  αντον  εττι  το  αυτό. 

5  5εξεζήτησα  τον  κνριον,  και  επηκονσεν  μον 
και  εκ  πασών  των  παροικιών  μον  ερύσατό  με. 

6  6 προσελθατε  προς  αντον  και  φωτίσθητε, 
και  τα  πρόσωπα  νμών  ον  μη  καταισχννθη. 

7  7ουτος  ό  πτωχός  εκεκραξεν,  και  ό  κύριος  εισηκονσεν  αντον 
και  εκ  πασών  τών  θλίψεων  αντον  εσωσεν  αντόν. 

8  *  παρεμβάλει  άγγελος  Κνρίον  κύκλω  τών  φοβονμενων  αντον  κα\ 
ρύσεται  αντούς. 

9  9γεύσασθε  κα\  'ίδετε  οτι  χρηστός  ό  κύριος· 
μακάριος  άνηρ  6ς  ελπίζει  επ'  αντόν. 

ίο       10φοβηθητε  τον  κύριον  πάντες  οι  άγιοι  αντον, 
οτι  ονκ  εστίν  νστερημα  τοις  φοβονμίνοις  αντόν. 

ιι       11  πλούσιοι  επτώχενσαν  και  επείνασαν, 
οι   δβ  εκζητονντες  τον   κύριον  ονκ   ελαττωθησονται  παντός 
αγαθόν.  διάψαλμα. 

ΐ2       12δεντε,  τέκνα,  ακούσατε  μον, 
φόβον  Κνρίον  διδάξω  νμάς. 

13       13τίς  εστίν  άνθρωπος  ό  θελων  ζωην, 
αγαπών  ιδειν  ημέρας  άγαθάς ; 

ΐ4       14πανσον  την  γλώσσάν  σον  από  κακόν, 
και  χείλη  τον  μη  λαλησαι  δόλον 

15       1$εκκλινον  από  κακόν  και  ποίησον  αγαθόν, 
ζητησον  είρηνην  και  δίωξον  αντην. 

ιό       ι6οη  οφθαλμοί  Κνρίον  επι  δικαίονς, 
και  ώτα  αντον  εις  δεησιν  αντών 

3  επαινεθησεται  Β*5 Κ0·3  II  (επεναιθ.)  4  εμον  ϋ  |  νψωσομεν  Α  [ι^ω-  ΝΑΚ,υ 
σατε  \]  δ  εξεζητησα]  ρΓ  εγω  Ι)  ]  παροικιών]  θλίψεων  Κε·:ιΑ  (θλιψαιων)  Κ  \ 
ερρνσατο  ΒΡ&ίά)  ΝΑΚυ  (ερ[ρν]σ.)  6  προσήλθατε  ΐ]  7  αντον  ι°  ΒΚ°·αΑυ] 
αυτών  Κ* Κ  |  εσωσεν]  ερρνσατο  \]  8  άγγελος  Κνριον]  αγγ.  αντον  Α  ο  αγγ. 
Κ.  Κ€·*  (οπι  Μ*0·*5)  υ  ο  αγγ.  τον  Κ.  Κ  |  αντονς]  αντον  Α  9  γενσατε  Κ* 
(γενσασθε  Κ;ι)  |  ος  ελπιξ'ει]  ο  ελπιζων  Κ  ος  ήλπιζε...  \]  10  ονη  πάντες 
Ν*°·υ  (Ηαΐί  Νεί1)  Ι)  |  άγιοι]  όσιοι  Κ  11  ΟΠΙ  διαψαλμα  Α*  (ΗαΙ>  Α*"»^ 13  αγαπών]  ρτ  και  \]  \  ημέρας  ιδειν  ΜΑ  (ημ.  ειδ(ΐν)  Κ,  14  χείλη]  +  σον 
Κε;ιΛΙ<  τα  χ.  σον  V  \  λαλήσει  Κ*  {-σαι  Κ3)  16  οηι  οτι  Νε;ιΑΚ  |  οφθαλ- 

μοί] ρΓ  οι  υ  |  ωτα]  ρτ  τα  ΚΙ)  |  δεησιν]  ρν  την  \] 
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χχχιπ  17 ΨΑΛΜΟΙ 

Β       17  πρόσωπον  δε  Κυρίου  βττί  ποιονιταί  κακά,  ΐ7 
τοτ)  εζολεθρεύσαι  εκ  γης  το  μνημόσυνον  αυτών. 

ι8εκέκραξαν  οι  δίκαιοι,  και  ό  κύριος  εϊσηκουσεν  αυτών  ιδ 
και  εκ  πασών  των  θλίψεων  αυτών  ερύσατο  αυτούς. 

19  εγγύς  Κύριος  τοίς  συντετριμμενοις  την  καρδίαν,  ίο 
και  τους  ταπεινούς  τώ  πνευματι  σώσει. 

20πολλαϊ  αι  θλίψεις  τών  δικαίων,  2ο 
και  εκ  πασών  αυτών  ρύσεται  αυτούς. 

21Κύριος  φυλάσσει  πάντα  τά  οστά  αυτών,  ζι 
εν  ε'£  αυτών  ου  συντριβησεται. 

22 θάνατος  αμαρτωλών  πονηρός, 
και  οι  μισούντες  τον  δίκαιον  πλημμελησουσιν. 

23λυτρώσεται  Κύριος  ψυχάς  δούλων  αύτοΰ,  23 
και  ου  μη  πλημμελησουσιν  πάντες  οι  ελπίζοντες  επ  αυτόν. 

ΛΔ' 

Ύφ  Αανεί
δ. 

II  Π  Αίκασον,  Κύριε,  τους  άδικούντάς^  με,  ι 
πολεμησον  τους  ποΧεμοΰντάς  με' 

2  επιλαβού  όπλου  και  θυρεού,  και  άνάστηθι  εις  βοηθειάν  μου·  2 
5  17  3*εκχεον  ρομφαίαν  και  σύνκΧεισον  εξ  εναντίας  τών  καταδιω-  3 

κόντων  με' 
ειπόν  ττ]  ψυχή  μου  Σωτηρία  σου  εγώ  ε  ι  μι. 

4 αισχυνθείησαν  και  εντραπείησαν  οι  ζητούντες  την  ψυχην  μου,  4 
αποστραφείησαν    εις   τά    οπίσω    και    καταισχυνθείησαν  οί 

Χογιζόμενοί  μοι  κακά. 

ΝΑΚυ       17  εξολοθρ.  Β?ΑΚ  εξολενθρ.  V  \  γης]  ρτ  της  V  18  εκεκρ.  οι  δίκαιοι] 
δίκαιοι  εκεκρ.  Ό  |  αυτών  ι°]  αυτούς  Κ  |  οιτι  αντων  ι°  \]  \  ερρνσατο  Β5<νί£ΐ> 
Ν  ΑΚ  εσωσεν  ϋ  |  αυτούς]  +  ο  κς  Χε·3  (οπι  ο  Ν0·13)  19  τη  κάρδια  I]  \  των 
πνι  11  20  οιτι  αντων  υ  |  αυτούς]  +  ο  κς  Αϋ  21  φυλάσσει  κς  Νε  ;ιΑ 
κς  φύλασσε... I  ει  ΙΙνίΛ  |  εν]  ρν  και  Ό  22  ο  μισον[ντες]  II  \  των  δίκαιον  ϋ 
23  ψνχας  δούλων]  τας  ψ.  [των]\  δούλων  Ό  \  πλημμελησωσιν  —  8ΐΐε1ι  43  ̂  
4-2  ΝΑ  41  Κνίά  XXXIV  1  τω  Δ.]  ρΓ  ψαλμός  Α  τον  Δ.  II  1 — 2  οπιηίίΐ 
ρ6Π€Γ  ίη  Ι.Τ  αβ  αδ[ικονντας]  υδηιιε  \\[εκχεον  ρομφ]αιαν  2  βοηθειαν  (-θιαν 
ΝΑ)]  ρΓ  την  Κ  3  ρομφαιαν]  +  σου  Α  |  σνγκλ.  ΒΆ^ΙΙ  καταδιωκόντων]  θλι- 
βωντων  II  |  την  ψνχη  \]  \  σωτήρια]  σωτηρ  ί]  |  ειμι  εγω  ΑΚ  4  αισχυνθεί- 

ησαν] αισχννθητωσαν  ΝΑΙ!  |  εντραπείησαν]  εντραττητωσαν  ς\Α\]  \  οι  ζητονντες] 
ρχ  πάντες  Ό  \  αποστραφείησαν]  αποστραφητωσαν  ΝΑΙΙ  |  καταισχυνθείησαν] 
καταισχυνθητωσαν  ς\ΑΌ  (κατε[σ]χννθ.)  \  διαλογισμένοι  ί) 
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ΨΑΛΜΟΙ XXXIV  18 

5  ίγενηθήτωσαν  ώσει  χνούς  κατά.  πρόσωπον  ανέμου,  Η 
και  άγγελος  Κυρίου  εκθλίβων  αυτούς· 

6  6γενηθήτω  ή  όδος  αυτών  σκότος  κα\  ολίσθημα, 
κα\  άγγελος  Κυρίου  καταδιώκων  ^  αυτούς.  1  υ 

7  7 οτι  δωρεάν  εκρυψάν  μοι  διαφθοράν  παγίδος  αυτών, 
μάτην  ώνείδισαν  την  ψυχή  ν  μου. 

8  ζελθετω  αύτοϊς  παγ\ς  ην  ού  γινώσκουσιν, 
και  ή  θήρα  ήν  έκρυψαν  συΧΧαβετω  αυτούς, 

και  εν  τη  παγ'ιδι  πεσούνται  (ν  αύτη. 
9  9ή  δε  ψνχή  μου  άγαλλιάσεται  επ\  τω  κυρίω, 

τερφθήσεται  επι  τω  σωτηρία»  αυτού. 

ίο       10 πάντα  τα  οστά  μον  ερούσιν  Κύριε,  τις  ομοιός  σοι; 
ρυόμενος  πτωχόν  εκ  χειρός  στερεωτερων  αυτού, 
και  πτωχόν  και  πένητα  από  τών  διαρπαζόντων  αυτόν. 

ιι       11  άναστάντες  μάρτυρες  άδικοι  ά  ουκ  εγίνωσκον  επηρώτων  με· 
ΐ2  12 άνταπεδίδοσάν  μοι  πονηρά  άντ\  καΧών, 

και  άτεκνίαν  τη  ψνχη  μου' 
ΐ3       13εγώ  δε  εν  τω  αυτούς  παρενοχΧεΙν  μοι  ενεδυόμην  σάκκον, 

και  εταπείνουν  εν  νηστ'ια  την  ψυχήν  μου, 
και  ή  προσευχή  μου  εις  κόΧπον  μου  άποστραφήσεται. 

ΐ4       ,4ώϊ  πΧησίον,  ως  άδεΧφόν  ήμετερον,  ούτως  εύηρεστονν 
ώς  πενθών  και  σκυθρωπάζων  ούτως  εταπεινούμην. 

ΐ5        15  και  κατ    εμού  ηύφράνθησαν  και  συνήχθησαν, 
συνήχθησαν  επ    εμε  μάστιγες  και  ουκ  εγνων, 
διεσχίσθησαν  και  ού  κατενύγησαν 

ι6       ι6επείρασάν  με,  εξεμυκτήρισάν  με  μυκτηρισμόν, 
εβρνξαν  επ'  εμε  τους  οδόντας  αύτών. 

17       17  Κύριε,  πότε  ε  π  όψη  ; 
άποκατάστησον  την  ψνχήν  μου  άπό  της  κακουργίας  αύτών, 
από  Χεόντων  την  μονογενή  μου. 

ι3       18 εξομολογήσομαί  σοι,  Κύριε,  εν  εκκλησία  πολλή, 
εν  Χαω  βαρεί  αινεσω  σε. 

5  Κυρίου]  ρΓ    ο  Κ  6  ολίσθημα]  +  αντοις  V  \  καταδιωκ[ω]ν..  V 
7  πακιδος  Κ  8  ελθατω  Λ  |  αυτοις]  αντω  δνα  ;ι  |  γινωσκει  Κ0·3  (-σκι)  Κ3| 
εκρνψεν  Κε·Λ  |  σννλαβ.  ΑΚ  |  αντους]  αντον  ̂ \°·αΑ  |  7τα/αδι  ί\  |  πεσειται 
^ε·α  (πεσιτ.)  Α  9  επι  ι°]  εν  Κ*  (επι  Ν0-"1)         10  Κνριε]  +  κε  Α| 
ρνομενον  Α  |  ογπ  χειρός  Α  11  επηρώτων]  ηρωτων  ΚΑΚ  12  ανταπο- 
διδοσαν  Λ  |  κάλων]  αγαθών  ΑΚ  13  νηστεία  Βα1)Α  |  άποστραφήσεται] 
αποστραφητω  (δβΟ|  Γα<>  ι  Η0  Α  15  ενφρανθησαν  Κ         16  εξεμνκτηρισαν] 
ρΓ  και  Κ  17  μονογενην  &5β·8  (Γα«  ν  ι°  Χς1;)  ΑΚ  18  οιη  Κνριε  ΚΑ 
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XXXIV  19  ΠΑΛΜΟΙ 

Β       '9μη  επιχαρείησάν  μοι  οι  εχθραίνοντες  μοι  ματαίως,  19 
οι  μισούντες  με  δωρεάν  και  διανεύοντες  όφθαλμοϊς. 

20οπ  εμο\  μεν  ειρηνικά  ελάλουν,  -ίο 
και  €7γ'  οργή  δόλους  διελογίζοντο' 

21  και  επλάτυναν  επ'  εμε  το  στόμα  αυτών,  2ΐ 
είπαν  Εύγε  ευγε,  είδαν  οι  οφθαλμοί  ημών. 

22  είδες,  Κύριε,  μη  παρασιώπησης-  22 
Κύριε,  μη  άνοστης  άπ'  εμού. 

23εζεγερθητι,  Κύριε,  και  πρόσχες  τη  κρίσει  μου,  23 
6  θεός  μου  και  ό  κύριος  μου,  εις  την  δίκην  μου. 

2*  κρΐνόν  με,  Κύριε,  κατά  την  δικαιοσύνην  σου,  Κύριε  ό  θεός  μου,  24 
και  μη  επιχαρείησάν  μοι. 

25μη  ε'ίπαισαν  εν  καρδίαις  αυτών  Έυγε  ευγε  τη  ψνχη  ημών  25 
μηδε  ε'ίπαισαν  Κατεπίομεν  αυτόν. 

26 αίσχυνθείησαν  και  εντραπείησαν  αμα  οι  επιχαίροντες  τοις  κα-  26 
κοίς  μον 

ενδυσάσθωσαν  αϊσχύνην  κα\  εντροπην  οι  μεγαλορημονούντες 
έπ'  εμε. 

27 άγαΧλιάσαιντο  και  εύφρανθείησαν  οι  θελοντες  την  δικαιοσύνην  ιη 

μου, 
και  είπάτωσαν  δια  παντός  Μεγαλυνθείη  ό  κύριος, 
οί  θελοντες  την  είρηνην  του  δούλου  αυτού. 

28  και  η  γλώσσά  μου  μελετήσει  την  δικαιοσύνην  σου,  2δ 
ολην  την  ημεραν  τον  επαινόν  σου. 

ΛΕ' 

Εϊί  το  τέλος'  τψ  δούλω  Κυρίου  τφ  Δανβίδ.  /νννντ 

*Φησ\ν  6  παράνομος  του  άμαρτάνειν  εν  εαυτώ,  ι 
ουκ  εστίν  φόβος  θεού  απέναντι  τών  οφθαλμών  αύτού' 

**ΑΚ  19  επιχαριησαν  Β*ΚΑ  (εττιχαρειησ.  Β313)  |  ματαίως]  αδίκως  Κ  ΑΚ  |  οπι  με  Α 
20  οργην  ΚΑΚ  21  επλατυνα  Α  |  ειπον  Α  |  είδαν]  ιδον  Χ  (?Κ)  ειδον  Α  (?Κ) 
22  οπι  Κνριε  2°  Α*  (ηαο  κβ  Α^™^)  23  οπι  Κύριε  Κ0  3  |  οπι  και  προσχες 
Κ  24  με]  μοι  Α  |  οπι  Κνριε  1°  Κ  |  δικαιοσύνην]  ελεημοσυνην  #*  (δικ.  Κ0·3)  | 
σου]  μον  Κ  |  επιχαριησαν  Β*  (επιχαρειησ.  Β3Ϊ,£*  επιχαρησαν  [δίο]  Α)  |  μοι]  + 
οι  εχθροί  μον  Κ*  (οπι  &ίε·3)  Κ  25  ειτταισαν  οίδ  Β3Ϊ>  (ειπεσαν  Β*Κ*)]  ειποισαν 
Νε·3ΑΚ  |  τη  ψυχή  ΒΝ*ΑΚ3]  η  ψ.  Ν0·3 Κ*  |  καταπιομεν  Κ  26  εντρα- 
πιησαν  Β*ΚΑ  (εντραπειησ.  Β35)  |  μεγαλορρημ.  Κ  27  αγαλλιασοιντο  Α  | 
ενφρανθειησαν]  +  εττι  σοι  Α  |  μεγαλννθητω  ^ΑΚ  |  ο  κύριος]  ο  θς  Κ*  (ο  κ~ς 
Κ0·3)  28  τον  επαινον  ΒΚΑ3?  (ο  έπαινος  Α*)]  την  αινεσιν  Κ  —  8ίϊοη  59 
ΒΚ  6ο  Κ  64  Α         XXXV  1  οιπ  τω  δονλω  Κνριον  Α  \  τω  Δ.]  +  ψαλμός  Α 
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ΨΑΛΜΟΙ XXXVI  τ 

3οπ  ε'δόλωσεν  ενώπιον  αυτοί) 
του  εύρειν  τήν  άνομίαν  αυτόν  και  μισήσαι. 

4  τα  ρήματα  του  στόματος  αυτόν  ανομία  κα\  δόλος, 
ουκ  εβουλήθη  συνιεναι  τον  άγαθύναι. 

5 άνομίαν  ελογίσατο  ει$1  της  κοίτης  αυτόν, 
παρέστη  πάση  όδω  οίικ  άγαθη, 
τη  δε  κακία  ού  προσώχθισεν. 

6  Κύριε,  εν  τω  ούρανω  το  ελεοί  σου, 
και  η  αλήθεια  σου  εως  των  νεφελών 

7  και  ή  δικαιοσύνη  ώσε\  ορη  θεοϋ, 
τα  κ  ρίματα  σου  ωσει  άβυσσος  πολλή, 
ανθρώπους  και  κτήνη  σώσεις,  Κύριε, 

Βώς  επλήθυνας  το  ελεός  σον,  6  θεός· 
οι  δε  νιο\  των   ανθρώπων   εν   σκέπη  των   πτερύγων  συν 

ε\πιούσιν. 

9 μεθυσθήσονται  άπό  πιότητος  του  ο'ίκου  σου, 
και  τον  χειμάρρουν  της  τρυφής  σου  ποτιεϊς  αυτούς. 

10 οτι  πάρα.  σο\  πηγή  ζωής, 
εν  τω  φωτί  σου  οψόμεθα  φως. 

ΪΙπαράτεινον  το  εΧεός  σον  τοΐς  γινώσκονσίν  σε, 
κα\  την  δικαιοσύνην  σον  τοις  εύθεσι  τή  κάρδια. 

12 μή  εΧθετω  μοι  πονς  νπερηφανίας, 
και  χ*ψ  αμαρτωλών  μή  σαΧεύσαι  με. 

Ι3ε'κει  επεσον  πάντες  οι  εργαζόμενοι  τήν  άνομίαν, 
εξώσθησαν  και  ού  μή  δύνωνται  στην  αι. 

ΛΡ' 

Του  Ααυείδ. 

Μή  παραζήΧου  εν  πονηρευομενοις, 
μηδε  ζήΧου  τους  ποιοΰντας  τήν  άνομίαν 

4  συνιεναι]  συνειναι  Κ*  {σννειεναι  5  ελογίσατο]  διελογισατο  ̂ ΑΚ  |  Η  Α  Κ. 
τη  8ε  κακία]  κακία  δε  Κ^ΑΚ  7  οηΐ  και  1°  Βλ1)^ΑΚ  |  δικαιοσύνη]  +  σοι; 
ΚΑ  |  ωσει  ι°]  ωϊ  Ν^Α  |  οπι  ωσει  ι°  ΚΑΚ  8  οι  δε]  οιδε  οι  Α  |  (ν  σκέπη 
ΒΚα:ιΑΚ]  ευ  σκεπην  Κ*  9  πωτητος]  ρΓ  της  Κ  |  του  οίκου]  οηι  του  Α  |  οηα 
σου  ι°  Λ0·8  12  ελθατω  ΑΚ  |  αμαρτωλού  Κ^Α  \  μη  σαλευσαι]  μη  σα- 
λέυσα  Κε·;ι  (-σι)  Α  ου  σαλευσει  Κ  13  έπεσαν  &ααΑ  |  ονη  πάντες  Κ* 
(\\ά\)  Κ0·*1)  —  8ίίθ1ΐ  76  ΒΝΑΚ        XXXVI  1  του  Α.]  ευ  το  τελοϊ  ψαλμοί  τω Α.  Α  τω  Δ.  Κ 

«XVI 
ίΧΧΥΙΙ) 

5ΕΡΤ.  II. 
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XXXVI  2 ΨΑΛΜΟΓ 

2οτι  ώσε\  χόρτος  ταχν  άποξηρανθησονται,  2 
και  ώσεϊ  λάχανα  χλόης  ταχν  άποπεσουνται. 

^ελπισον  ί»Γί  Κυριον  και  ποίει  χρηστότητα,  3 
και  κατασκήνου  την  γήν 
και  ποιμανθήση  <επι  τω  πλούτω  αυτής. 

4  κατατρύφησον   του    κυρίου,    και   δώσει   σοι   τα   αιτήματα   της  4 
καρδίας  σον. 

5άποκάΧυ,τ'ον  προς  Κυριον  την  όδόν  σον  5 
και  ελπισον  επ'  αυτόν,  και  αυτός  ποίησα- 

6  και  εζοίσει  ώς  φως  την  δικαιοσύνην  σον,  6 
και  το  κρίμα  σον  ώς  μεσημβρίαν. 

Ί  νποτάγηθι  τώ  κνρίω  και  ικετενσον  αυτόν  7 
μη  παραζήΧον  εν  τω  κατενοδονμενω  Ιν  ττ\  ζωή  αυτόν, 
(V  άνθρώπω  ποιοΰντι  παρανομίας. 

8παυσαι  από  οργής  και  ενκατάλιπε  θυμόν,  8 
μη  παραζήλου  ωστε  πονηρεύεσθαι. 

9  οτι  οι  πονηρευόμενοι  εξολοθρευθήσονται,  α 
οί  δε  υπομένοντες  τον  κύριον  αυτο\   κΧηρονομησουσιν  την 

γήν. 10 και  ετι  ολίγον  και  ου  μη  υπάρξη  άμαρτωΧός,  ίο 
και  ζητήσεις  τον  τόπον  αυτού  και  ου  μή  εΰρης· 

11  οι  δε  πραεις  κΧηρονομησουσιν  "γήν,  ιι 
και  κατατρυφησουσιν  67τί  πλήθει  ειρήνης. 

12  παρατηρήσεται  ό  άμαρτωΧός  τον  δίκαιον,  1 2 
και  βρύξει  επ'  αυτόν  τούς  οδόντας  αυτού· 

ί3ό  δέ  κύριος  εκγελάσεται  αυτόν,  13 
οτι  προβλέπει  οτι  ηζει  ή  ήμερα  αύτοΰ. 

14  ρομφαίαν  εσπάσαντο  οι  άμαρτωΧοί,  1 4 
ενετειναν  τόξον  αυτών, 

του  καταβαΧεϊν  πτωχόν  και  πένητα, 

του  σφάξαι  τους  ευθείς  τη  καρδία· 

3  ελπισον]  ρΓ  κ  Κε 3  |  ποιμανθησει  Α  ποιμανθης  Κ  4  κατατρυφησον] 
καταφρντησον  (δΐο)  Α  |  τον  κνριον]  τω  κυριω  Κ  |  δώσει]  δωη  Α  δ  οηι  και 
ι°  Κ*  (ηαο  Κ0·3)  6  το  κρίμα  σον  ως  δΐιρ  Γ3.5  Α1  7  ζωη]  οδω  ̂ 0  ΆΚ  οδου 
Α  |  παρανομιαν  Κε·3ΑΚ3  8  οργής]  κακόν  Κ  |  εγκαταλιπε  Β35  εγκαταλείπε 
Α  |  ωστε]  εν  τω  Κ*  (ωστε  &ίε·3)  9  εξολεθρενθησονται  ΚΑ  (ο  2°  Γ650Γ  Α1)  | 
κληρονομησονσι  Κ  |         777"]  οιη  ττ7"  ΑΚ  10  οπι  και  2°  Κ  |  ι/7ταρϊ;« 
Α  |  αμαρτωλός]  ρΓ  ο  ΝΑΚ  |  οπι  και  3°  Κ*  (ηαο  κ  Κ0·*)  |  αυτού]  ον  δυρ  πιβ  Α3Ϊ 
11  ειρήνης]  +  επ  αντης  Α  14  ανετειναν  Κ  |  πένητα  κ.  πτωχον  Κ 
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ΐ5       15 η  ρομφαία  αυτών  είσελθοι  εις  την  καρδίαν  αυτών,  Β 
και  τα  τόξα  αυτών  συντριβείησαν. 

ι6       16 κρεΐσσον  ολίγον  τώ  δικαίω  ύπερ  πλούτον  αμαρτωλών  πολύν. 
ΐ7       17 οτι  βραχίονα  αμαρτωλών  συντριβησονται, 

υποστήριζα  δε  τους  δικαίους  Κύριος. 

ι8       ιΒγινώσκει  Κύριος  τάς  όδούς  τών  άμωμων, 
και  η  κληρονομιά  αυτών  εις  τον  αιώνα  εσταΐ' 

ΐ9       Ι9ού  καταισχυνθησονται  εν  καιρώ  πονηρω, 
και  (ν  ημεραις  λιμού  χορτασθησονται. 

2ο       20  οτι  οι  άμαρτωλοΧ  άπολούνται, 
οι  δε   εχθροί   του    κυρίου   άμα   τώ   δοζασθήναι   αυτούς  και 

^ύψωθηναι  §  ̂ 
εκλιπόντες  ώσε\  καπνός  εξελιπον. 

2ΐ       21δανίζ€ται  6  αμαρτωλός  και  ουκ  αποτίσει, 
ό  δε  δίκαιος  οϊκτείρει  και  διδοΐ. 

22  22 οτι  οι  εύλογούντες  αύτον  κληρονομησουσι  γην, 
οι  δε  καταρώμενοι  αύτον  εζολοθρευθησονται. 

23  23  παρά  Κυρίου  τα  διαβήματα  άνθρωπου  κατευθύνεται, 
και  την  όδον  αύτού  θελήσει· 

24  246ταν  π  ίση  ού  καταραχθησεται, 
οτι  Κύριος  άντιστηρίζει  χείρα  αύτού. 

25  25  νεώτερος  εγενόμην  και  γαρ  εγηρασα, 
και  ούκ  'ίδον  δίκαιον  ενκαταλελιμμενον 
ούδε  το  σπέρμα  αύτού  ζητούν  άρτους. 

26  26ολην  την  ημεραν  ελεα  και  δανίζει, 
και  το  σπέρμα  αύτού  εις  εύλογίαν  εσται. 

27  27 εκκλινον  από  κακού  και  ποίησον  αγαθόν, 
και  κατασκηνου  εις  αιώνα  αιώνος. 

28  28 οτι  Κύριος  αγαπά  κρίσιν, 
και  ούκ  εν  καταλείψει  τούς  όσιους  αύτού, 

15  εισελθοι]  εισελθατω  Κ  |  την  καρδιαν]  ψνχην  Χ*  τας  καρδίας  Ν0·*  |  συν-  ΜΑΚΤ 
τριβειη  Νε3Α  {-βιη)  Κ  17  Κνριος  ΒΚ^Κ*]  ρΓ  ο  Κε·3ΑΚ*         18  τον 
αιώνα]  οπι  τον  Κ^Α  20  τω  δοξασθηναι]  τον  δοξ.  Κ  |  εκλιπόντα  Β*ι,{ν'ιύ}^] 
εκλειποντε*  Β:1ΑΤ  |  εξελειπον  ΑΤ  21  δανειζ.  Βα1>  (ίΐεηι  20)  |  διδοι]  διδωσιν 
Νε·*  (διδοι  Κε·»>)  ΑΤ  22  κληρονομησουσιν  Κ  Τ  |  εξολεθρ.  ΚΑΚΤ  23  τα 
δια/3,  άνθρωπου  (ανον  δΐο  Τ)  κατευ0.]  κατευθ.  τα  διαβ.  ανδρι  Κ*  τα  δ.  ανδρι 
κατευθ.  Νε·α  |  βελάσει]  +  σφοδρά  ΑΚΤ  24  πισειται  Κ  25  ειδοι/ 
Β3ΐ>Α  |  εγκαταλελειμμ.  Βα1}  εγκαταλελιμμ.  Α  |  ('ητειί'  Κ  26  ελεεί  ΒαΙ)Α  | 
δαι>ιζει]  +  ο  δίκαιος  ΑΤ  27  οπι  αιώνος  Ν*  (ηαο  Κ0·*)  28  εγκαταλειψ. 13^Α 

259  κ  2 
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Β  ει$·  τον  αιώνα  φυλαχθήσονται· 
άμωμοι  εκδικηθήσονται, 

και  σπέρμα  άσεβων  εξολοθρευθήσεται. 
^δίκαιοι  δε  κληρονομήσουσι  γην,  29 

κα\  κατασκηνώσουσιν  εις  αιώνα  αΙώνος  επ'  αυτής. 
30  στόμα  δικαίου  μελετήσει  σοφίαν,  3° 

κα\  ή  γλώσσα  αυτού  λαλήσει  κρίσιν 

31  ό  νόμος  του  θεοΰ  αυτού  (ν  καρδία  αυτού,  31 
και  ουχ  ύποσκελισθήσεται  τα  διαβήματα  αυτού. 

32 κατανοήσει  6  αμαρτωλός  τον  δίκαιον,  καΐ  ζητεί  τοΰ  θανατώσαι  32 
αυτόν 

33 ό  δε  κύριος  ου  μή  ενκαταλίπη  αυτόν  εϊς  τάς  χείρας  αύτοΰ,  33 
ουδε  μή  καταδικάση  αυτόν  οταν  κρίνηται  αύτω. 

34ύπόμεινον  τον  κύριον  και  φύλαξον  τήν  όδόν  αυτοί),  34 
και  υψώσει  σε  του  κατακληρονομήσαι  τήν  γήν, 
εν  τω  έξολεθρεύεσθαι  αμαρτωλούς  οψη. 

35είδον  ασεβή  ύπερυψούμενον  35 
και  επαιρόμενον  ως  τας  κέδρους  του  Αιβάνου- 

36 και  παρήλθον,  και  Ιδού  ουκ  ην  3ό 
και  εζήτησα  αυτόν,  και  ουχ  ευρέθη  ό  τόπος  αυτού. 

37 φύλασσε  άκακίαν  και  ίδε  ευθύτητα,  37 
οτι  εστίν  ενκατάΧιμμα  άνθρώπω  εϊρηνικώ. 

3δοί  δε  παράνομοι  εξολεθρευθήσονται  επι  το  αυτό,  38 
τα  εν καταλίμματα  τών  άσεβών  εξολεθρευθήσονται. 

39σωτηρία  δε  τών  δικαίων  παρά  Κυρι'ω,  39 
και  υπερασπιστής  αυτών  εστίν  εν  καιρώ  θλίψεως· 

40 και  βοηθήσει  αύτοϊς  Κύριος  και  ρύσεται  αυτούς,  4° 

ΚΑΚΤ  28  αιώνα]  ν  δυρ  ταδ  Α3-  |  φυλαχθήσονται]  φ  5υρ  Γ3.5  Α3  |  άμωμοι  εκδικη- 
θησονται]  άνομοι  δε  βκδιωχθησονται  &\ε·3  (Γ3.8  άνομοι  δε  Ν0·*5)  ΑΚΤ  |  εξολβθρ. 
Ν  ΑΚΤ  29  οπί  δε  Κ*  (ηαο  Νε·3)  |  κληρονομησουσιν  ΑΚΤ         30  μελέ- 

τησα Τ  |  λαλήσει]  μελετήσει  Ν*  (λαλ.  Κ0·3)  31  υττοσκελισθησονται  Κ 
32  κατανοεί  ϋ. ΑΚΤ  33  εγκαταλιπη  ΒαΕ,ΝΚνιά  εγκαταλειπη  Α  ενκατα- 
λειπη  Τ  |  ουδε]  ουδ  ου  Α  \  καταδικάση  Τ  (-σαι  Β)]  καταδικασηται  ΝΑΚνίΓΐ  | 
οιώ  οταν  Α  |  κρίνεται  Α  34  την  οδον]  τας  οδούς  Κ  |  την  γην]  οηΐ  την  Β3ΐί 
«ΑΚΤ  |  εξολεθρευεσθαι  [εξολοθρ.  Β?)]  ε£ολε0/>ευσαι  Κ  |  όψει  Β^  35  ιδον 
Τ  |  άσεβη]  ρτ  τον  Νε·3  (γ&5  Ν0*5)  ΑΤ  36  ηυρεθη  Τ        37  ακακακιαν  Τ*  Ι 
εγκαταλειμμα  ΒαΒΑ  38  εξωλεθρ.  Β*  εξολοθρ.  Β^  {εξολεθρ.  ΝΑΚΤ)  οϊδ  | 
εγκαταλπμματα  Β3ΐ)Α  εγκαταλιμματα  Ν  39  Κυριω]  κϋ  Κ^ΑΚΤ  |  οηι 
εστίν  Ν*  (ηαβ  Νε·3)  40  οπί  και  βοηθήσει... αυτούς  (ι°)  Ν*  (Ιιαο  κ  βοηθησι 
αυτού  κΐ  και  ρνσβται  αυτούς  Νε·3)  \  βοηθηση  Τ  |  αυτοις]  αυτούς  Κ  |  ρυσηται  Τ 
—  δίίοη  88  Β  86  ΝΑ  85  Κ 

26θ 
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και   έξελειται  αυτούς  εζ  αμαρτωλών   και  σώσει   αύτους,  οτι  Β 

ήλπισαν  ε  π*  αυτόν. 

ΛΖ' 

Ψαλμός  τφ  Αανείδ'  εις  άνάμνησιν  περί  σαββάτου. 

2Κυριε,  μη  τω  θυμω  σον  ελεγξης  με, 
μηδέ  τη  οργή  σον  παίδευσες  με. 

3οτι  τα  βέλη  σον  ενεπάγησάν  μοι, 
κα\  επεστηρισας  επ   εμε  την  χείρά  σον 

4  και  ουκ  εστίν  ϊασις  εν  τη  σαρκ'ι  μον  άπο  προσώπου  της  οργής σου, 

ουκ    εστίν    ειρήνη   τοις   όστεοις    μον    άπο    προσώπον  των 
αμαρτιών  μον. 

5οτι  αι  άνομίαι  μον  ύπερηραν  την  κεφαλήν  μον, 

ώσει  φορτ'ιον  βαρύ  εβαρύνθησαν  ε  π*  ε  με. 
6προσώζεσαν  και  εσάπησαν  οι  μώλωπες  μον 

άπο  προσώπον  της  άφροσύνης  μον 
7 εταλαιπώρησα  και  κατεκάμφθην  εως  τέλους, 

ολην  την  ημεραν  σκνθρωπάζων  επορευόμην 

Βοτι  η  ψνχη  μον  επλησθη  ενπαιγμών, 
και  ούκ  εστίν  'ίασις  εν  τη  σαρκ'ι  μου. 

9εκακώθην  και  εταπεινώθην  εως  σφόδρα, 
ώρυόμην  άπο  στεναγμοί  της  καρδίας  μον. 

10 και  εναντίον  σου  πάσα  η  επιθυμία  μου, 
και  ό  στεναγμός  μου  ούκ  εκρύβη  άπο  σου. 

11  η  καρδία  μου  εταράχθη, 
ενκατελιπεν  με  η  Ισχύς  μου, 
και  το  φώς  τών  οφθαλμών  μου  ούκ  εστίν  μετ  εμού. 

12οΊ  φίλοι  μου  και  οι  πλησίον  μου  ε£  εναντίας  μου  ήγγισαν  και 
έστησαν, 

και  οι  εγγιστά  μου  μακρόθεν  έστησαν 

XXXVII  1  ογπ  ευ  Κ*  (ΗίΛ  Κ3)  |  αμνησιν  Α  \  σαββατον]  \π  τον  Λ  ΝΑΚΤ 
2  ελέγξεις  Α  3  επεστηριξας  Τ  |  χειραν  Κ  4  οιτι  και  ΚΑΚΤ  |  οιη  εν 
Κ*  (ΗαΙ)  Κ0··"1)  |  του  οστεοις]  ρΓ  εν  ΑΤ  5  οιτη  βαρν  Α         8  η  ψνχη] 
αι  ψνχαι  Κ°·α  αι  ψναι  ΑΤ  αι  ̂ οαι  Κ  |  επλησθησαν  Κε·»ΑΚΤ  |  εμπαιγμών 
Β;ι1'Κ*  εμπαιγματων  Κς·3Τ  ενπεγματων  Α  |  οπί  εν  Ν*  (Ηαΐ^  ̂ ς  η)  9  ωρν- 
ομενον  1<νκ1  10  και  ι°]  κε  £*ΑΤ  οιτι  Κ  |  μου  ι°]  σου  Κ  \  απο  σον  ουκ  εκρνβη 
£\ΛΚ  α.  σ.  ο.  απεκρυβη  Τ  11  εγκατελιπεν  ]}ί(1>Χ  ενκατελειπεν  ΑΤ  (ενκαγελ. 
Τ611")  |  μον  $>]  +  και  αυτο  ̂   ΛΑΎ  12  μακρόθεν]  γ>τ  αιτο  Χ':  ;1ΑΤ 
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13 και  εζεβιάσαντο  οι  ζητονντες  την  ψνχην  μον,  ΐ3 
και  οι  ζητονντες  τά  κακά  μοι  εΧάΧησαν  ματαιότητας, 
και  δοΧιότητας  οΧην  την  ημεραν  εμεΧετησαν. 

14 εγώ  δβ  ώσε\  κωφός  ουκ  ηκονον,  ι4 
κα\  ώσε\  ίϊλαλοί  ουκ  άνοίγων  το  στόμα  αντοϋ' 

15  και  εγενόμην  ώσε\  άνθρωπος  ουκ  άκοίιων  ΐ5 
κα\  ουκ  εχων  (ν  στόματι  αντον  εΧεγμονς. 

ι6οτ4  67τι  σο\  ήΧπισα,  Κνριε'  ιό 
σι)  είσακονση,  Κνριε  6  θεός  μον. 

'7οτι  είπα  Μη  ποτ*  επιχαρώσίν  μοι  ο'ι  εχθροί  μον,  17 
και  (ν  τω  σαΧενθηναι  πόδας  μον  67τ'  εμε  εμεγαΧορημόνησαν. 

ι8οπ  εγώ  εις  μάστιγας  έτοιμος,  ι8 
κα\  η  άΧγηδών  μον  ενώπιον  μον  δια.  παντός. 

196τι  την  άνομίαν  μον  άναγγεΧώ,  19 
κα\  μεριμνήσω  νπερ  της  αμαρτίας  μον. 

20οι  δε  εχθροί  μον  ζώσιν  κα\  κεκραταίωνται  νπερ  εμε,  2ο 
κα\  επΧηθννθησαν  οι  μισονντες  με  άδίκως' 

21  ο'ι  άνταποδιδόντες  κακά  άντι  αγαθών  2ΐ 
ενδιεβαΧΧόν  με,  επε\  κατεδίωκον  δικαιοσύνην. 

72 μη  ενκαταΧίπης  με,  Κνριε'  22 
6  θεός  μον,  μη  άποστης  άπ'  εμον' 

23πρόσχες  εϊς  την  βοηθειάν  μον,  Κνριε  της  σωτηρίας  μον.  23 

ΛΗ' 

Έίς  το  τέλος,  τψ  Ίδιθούν'  φδη  τφ  Αανείδ. 

2 Είπα  ΦνΧάξω  τάς  όδονς  μον  τον  μη  άμαρτάνειν  εν  γΧώσση  μον  2 
εθεμην  τω  στόματι  μον  φνΧακην 
εν  τω  σνστηναι  τον  άμαρτωΧόν  εναντίον  μον. 

13  εξεβιαζοντο  |  ματαιότητα  Κ*  (-τα$  Κ0  3)  |  δόλιοτητα  Κ*  (-τα?  Κ0·3) 
15  εγενομην]  εγενηθην  Κ  |  στόματι]  ρΓ  τω  Κ^ΑΤ  16  Οίη  οτι  Κ*  (ηαΐ) 
Νε·3)  |  κ~ε  ηλπισα  ΝΑΚΤ  |  συ  ΒεΝΑΤ]  σοι  Β*  Κ  17  είπα]  είπε  Κ*  (είττα 
Κ3)  ειπον  Τ  |  μη  ποτε  Ηδ  δΟΓ  Α  (  επιχαρωσιν]  επιχαρειησαν  Κ  |  οηι  οι  εχθροί 
μου  Ν*  (ηαο  Κ0·3)  18  μον  2°]  + εστίν  Νε·3ΑΚ.Τ  19  αναγγελω] 
αναγγέλλω  Κ  ρΓ  εγω  &&  (οπι  Κ0^)  ΑΚΤ  20  οι  δε]  οιδε  οι  Κ  \  νπερ]  επ 
Κ  |  οπι  με  Α  21  ανταποδιδοντες]  +  μοι  Κ°  3ΑΚΤ  (  κακα]  πονηρά  Κ  | 
επι  Β*ΑΤ  (επει  Β3ΐ>ΝΚ3)  οιη  Κ*  |  δικαιοσύνην]  αγαθωσννην  Νε·3Κ3  +  κα* 
απέρριψαν  με  τον  αγαπητον  ωσει  νεκρον  εβδελνγμενον  Κ  22  εγκατα- 
λιπης  Β3ΐ,Κ  εγκαταλειπηϊ  ΑΤ  (εν κ.)  |  Κνριε  ο  θεοί  μου  οοηηιη£  ΑΚ. 
23  προσχες]  προσθες  Κνίά  |  βοηθιαν  Τ  —  8ΐίοη  45  ΒΤ  4  2  44  Α 
XXXVIII  1  Ιδιθουμ  ΑΚνί(1Τ  2  αμαρτανειν  (-ταννειν  Α*"ά)]  +  με 
Κε·3  (οηι  Ν0·5)  ΑΚ3Τ  |  ψυλακην]  +  εναντίον  μον  Κ 
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3  ̂ εκωφώθην  και  εταπεινώθην  και  (σίγησα  εξ  αγαθών,  Β 
και  το  αΧγημά  μου  άνεκαινίσθη. 

4  Αεθερμάνθη  ή  καρδία  μου  εντός  μου, 
και  εν  τή  μεΧετη  μου  εκκαυθήσεται  πύρ' 

5  εΧάΧησα  εν  γΧώσστ)  μου  5Τνώρισόν  μοί,  Κυρΐ€,  το  πέρας  μου, 
και  τον  αριθμόν  των  ήμερων  μου  τις  εστίν, 
Ίνα  γνώ  τι  υστερώ  εγώ. 

6  6  ιδού  παλαιάς  εθου  τάς  ημέρας  μου, 
και  ή  ΰπόστασίς  μου  ώσει  ουδέν  ενώπιον  σου' 
πΧήν  τα  σύμπαντα  ματαιότης,  πας  άνθρωπος  ζών.  διάψαλμα. 

7  7 μεντοι  γε  εν  είκόνι  διαπορεύεται  άνθρωπος, 
πΧήν  μάτην  ταράσσονται· 
θησαυρίζει,  και  ου  γινώσκει  τίνι  συνάζει  αυτά. 

8  8  και  νυν  τις  ή  υπομονή  μου  ;  οΰχι  ό  κύριος ; 
και  ή  υπόστασίς  μου  παρά  σου  εστίν. 

9  9αττό  πασών  των  ανομιών  μου  ρΰσαί  με, 
όνειδος  αφρονι  εδωκάς  με. 

ίο       10 εκωφώθην  και  ουκ  ήνοιξα  το  στόμα  μου,  οτι  συ  ει  ό  ποιήσας  με. 
ιι       11  άπόστησον  α7τ'  εμού  τάς  μάστιγάς  σου' 

από  της  ισχύος  της  χειρός  σου  εγώ  εξέΧιπον. 

ΐ2       ι'~εν  εΧεγμοΐς  ύπερ  ανομίας  επαίδευσας  ανθρωπον, 
και  έξετηξας  ώς  άράχνην  την  ψνχήν  αυτού' 
πΧήν  μάτην  ταράσσεται  πάς  άνθρωπος.  διάψαλμα. 

13       13είσάκουσον  της  προσευχής  μου  και  της  δεήσεώς  μου, 
ενώτισαι  τών  δακρύων  μου. 

μή  παρασιωπήσης'  οτι  πάροικος  εγώ  είμι  εν  τή  γή 
και  παρεπίδημος,  καθώς  πάντες  οι  πατέρες  μου. 

ΐ4       '4ανες  μοι  Ίνα  άναψύζω 
προ  του  με  άπεΧθειν  και  ούκετι  μή  ΰπάρζω. 

5  οπι  μου  ι°  Α        6  παλαιάς  Β*Κ*Κ]  παλαιστας  Β35Νε·3  παλεστας  ΑΤ  |  ΝΑΚ'Γ 
ονθεν  Νς·3ΑΚΤ  |  σννπαντα  ΚΑΚ  |  οπι  διάψαλμα  Τ         7  διαττορενεται]  ροδί 
δ       ι  Ηί  Α  |  ταράσσεται  Β1)^α·3Κ.Τ  |  οιη  ου  Κ*  (παβ  Κ3)  |  συνάξει]  συνάγει 
(γ  δΐιρ  τακ)  Α3  8  ο  κυριο$]  οπι  ο  Κς,3Κ.Τ  |  σου]  σοι  Β5         9  ρυσαι] 
καθαρισον  Ν*  {ρυσαι  Κε·3)  10  οτι]  ουχί  Κ*  (οτι  Κ3)  |  ει  ο  ποιησα$] 
εποιησας  Ν^ΑΚΤ  |  οπι  με  Ν<=·»νϊάτ  η  απο]  +  γαρ  Νς·3ΑΤ  |  εξελειττον 
ΑΤ  12  αυτού]  μου  Κ  |  οπι  ταράσσεται  Χ  Α  Τ  [  άνθρωπος]  +  ζων  Κ.  |  οπι 
διάψαλμα  ΑΤ  13  μου  τ°]  +  κε  ΚΑΚΤ  |  μου  2°]  +  ενωτισαι  Κ03  (ΐρδ6  πίΓδίΐδ 
άεΐ)  |  των  δακρύων]  τα  δάκρυα  Κ  |  παρασιώπησης  (-πησησης  Κ)]  +  απ  εμου  Κ  | 
ειμι  εγω  Ν*  (βγω  ειμι  |  εν  ττ;  777]  7ταρα  σοι  ΚΑΤ  παρα  σου  Κ  14  μ.77] 
ρΓ  ου  ΑΤ  -  δΐίεΐι  χι  ΒΚ  30  Κ  33  ΑΤ 
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XXXIX  1 ΠΑΛΜΟΙ 

Λθ' 

ΕΙς  το  τ4λος'  τφ  Ααυειδ  ψαλμός.  Χ(χί,)Χ 
2Ύπομενων  νπεμεινα  τον  κνριον,  και  προσεσχεν  μοι  ι 

και  εισηκονσεν  της  δεησεως  μον 
3  και  άνηγαγεν  μ€  εκ  λάκκου  ταλαιπωρίας  3 

και  άπο  πηλον  νλεως, 
και  εστησεν  £π\  πετραν  τονς  πόδας  μον, 

και  κατηνθννεν  τά  διαβήματα  μον 

4  και  ενεβάλεν  εις  το  στόμα  μον  άσμα  καινόν,  4 
νμνον  τω  θεω  ημων' 
θίγονται  πολλοί  και  φοβηθησονται,  και  ελπιονσιν  ε'π\  Κνριον. 

^μακάριος  άνηρ  ον  εστίν  το  όνομα  Κνριον  ελπϊς  αντον,  5 
και  ονκ  ενεβΧεψεν  εις  ματαιότητας  και  μανίας  ψενδεις. 

6  πολλά  εποίησας  σν,  Κνριε  6  θεός  μον,  τά  θανμάσιά  σον,  6 
και  τοΊς  διάλογισμοΐς  σον  ονκ  %στιν  τις  όμοιωθησεται· 
άπηγγειλα  και  (λάλησα,  επληθννθησαν  νπερ  αριθμόν. 

1  θνσ'ιαν  και  προσφοράν  ονκ  ηθελησας,  7 
σωμα  δε  κατηρτ'ισω  μοι- 
ολοκαύτωμα  και  περ\  αμαρτίας  ονκ  τ)τησας. 

3τότε  είπον  Ίδον  ηκω,  3 
εν  κεφαλίδι  βιβλίον  γέγραπται  περ\  (μον· 

9τον  ποιησαι  το  θέλημα  σον  ό  θεός  μόν  εβονληθην,  ο 
και  τον  νόμον  σον  εν  μέσω  της  καρδίας  μον. 

10 ενηγγεΧισάμην  δικαιοσννην  εν  εκκΧησία  μεγάλν  ίο 
ιδού  τά  χείλη  μον  ον  μη  κωλνσω. 

Κνριε,  σν  εγνως  ιττην  δικαιοσννην  μον  ιι 
ονκ  ε'κρνψα  εν  ττ)  καρδία  μον  την  άληθειάν  σον, 

και  το  σωτηριον  σον  ειπα' 
ονκ  εκρνψα  το  ελεός  σον  και  την  άληθειάν  σον  άπο  σννα- 

γωγης  πολλής. 

ΚΑΚΤ       XXXIX  1  ψαλμός  τω  Δ.  Α  3  λακοι;  Τ  |  αττο]  ντο  Α  |  υλβω$]  ιλ«ΐ« 
Β0*"1^  |  κατευθυνεν  Ν  4  πολλοί]  δίκαιοι  Κ  5  ελπυ]  ρΓ  η  Κ  |  ενεβλεψεν 
Β^Α5]  επεβλεψεν  Β*ΧΚΤ  6  ομοιωθησεται  ΒΝΑΚ*Τ]  όμοιος  Κ*  +  σοι  ΚΤ 
7  ολοκαυτώματα  ΑΚΤ  |  ητησας]  εζητησας  ΚΑΚΤ  9  εβουληθην  Β*ΚΚ3Τ] 
ηβουληθην  Β^Α  εθελησα  Κ*  |  καρδιαϊ]  κοιλίας  ΝΑΤ  10  δικαιοσννην] 
την  δ.  σου  Κ  11  την  δικ.  ϊηο  δΐίοΐι  ΐη  ΑΚΤ  |  μου  ι°  Β*υ]  σον 
Β3Κ°·3ΑΚΤ  |  την  αληθειαν  (ι°)  ίηο  δίίοΐΐ  ϊη  ΑΚΤ  |  ειπα]  ειπον  Τ 
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ΠΑΛΜΟΙ  XI.  3 

Ι2σΰ  δε',  Κύριε,  μη  μακρύνης  τούς  οίκτιρμούς  σου  άπ'  εμου·  Β 
το  ελεός  σου  και  η  αλήθεια  σου  δια  παντός  άντελάβοντό  μου. 

13οτι  περιεσχον  μ*  κακά  ων  ουκ  εστίν  αριθμός, 
κατελαβόν  με  αί  άνομίαι  μου,  κάί  ουκ  ήδυνάσθην  του  βλεπειν 

επληθύνθησαν  υπέρ  τάς  τρίχας  της  κεφαλής  μου, 
και  ή  καρδία  μου  ενκατελιπεν  με. 

1Αεύδόκησον,  Κύριε,  του  ρύσασθαί  με' 
Κύριε,  είς  το  βοηθήσα'ι  μοι  πρόσχες. 

15 καταισχυνθε'ιησαν  κα\  εντραπε'ιησαν  άμα  οι  ζητούντες  την  ψυ- 
χήν  μου  του  εξάραι  αυτήν 

άποστραφείησαν  εϊς  τα  οπίσω  κα\  εντραπε'ιησαν  οι  θελοντές 
μοι  κακά. 

ι6κομισάσθωσαν  παραχρήμα  αίσχύνην  αυτών  οι  λέγοντες  μοι 
Έυγε  εύγε. 

17 άγαΧΧιάσαιντο  και  εύφρανθείησαν  επ\  σο\  πάντες  οι  ζητούντες 
σε,  Κύριε, 

και  είπάτωσαν  δια  παντός  Μεγαλυνθήτω  ό  κύριος, 
οι  άγαπώντες  το  σωτήριόν  σου  δια  παντός. 

ιΆε'γώ  δε  πτωχός  και  πένης  ειμί,  Κύριος  φροντιεΐ  μου' 
βοηθός  μου  και  υπερασπιστής  μου  συ  εί,   ό   θεός  μου,  μη 

χρονίσης. 

Μ' 

ΕΪ5  το  τ4λο$'  ψαλμός  τφ  Ααυείδ. 

2 Μακάριος  ό  συνίων  επϊ  πτωχόν  και  πένητα, 
εν  ήμερα  πονηρά  ρύσεται  αυτόν  ό  κύριος. 

3Κύριος  φυλάξαι  αυτόν,  και  μακαρίσαι  αυτόν  εν  ττ\  γτ}, 
και  μή  παραδοϊ  αυτόν  είς  χείρας  εχθρού  αυτού. 

12  αντιλαβοιντο  ΑΚ  αντελαβοιντο  (δΐε)  Τ  13  ουκ  ηδυνασθην  Βη1)  (-θη  ΝΑ  Κ  Τ 
Β*)]  ουκ  ηδυνηθην  ΚΑΚ3νΜΤ  ου  μη  δυνηθην  (δϊο)  Κ*  |  εγκατελιπεν  Β3ΐ)&< 
εγκατέλειπα*  Α  ενκατελειπεν  Τ  14  προσχες]  σττευσον  ΑΤ  προσθες  Κνι<1 
15  αττοστραφειησαν]  αττοστραφητωσαν  Κ  |  εντραπειησαν  2°]  καταισχυνθιησαν 
^οα  {εντραπ.  ̂   °-^)  (?  Κ)  καταισχυνθειησαν  Α  (?  Κ)  Τ  16  κομισατωσαν  Κ 
17  α7αλλειασοι^το  Α  αγαλλιασθωσαν  Τ  |  σου]  αυτού  Κ  |  οπι  δια  παντός  2° 
ΝΑΚ.Τ  18  ειμι  και  πένης  ΑΚ.  (ειμι  5υρ  Γα*  Κ.8)  Τ  \  Κύριος]  ρτ  ο  ΑΤ  I  ει 
συ  ΝΤ  ει  σοι  Α  |  ο  θεος  μου]  Κύριε  Κ.  κε  Τ  —  8ΐίθΗ  43  ̂   42  ̂   47  Α  44  Κ-Τ 
XI.  2  ο  κύριος]  οπι  ο  3  φυλαξαι]  δίαφυλαξαι  ΚΑΚ.Τ  |  αχτον 
ΐ°]4-και  ξησαι  αυτόν  ΚΑΚΤ  |  παραδωη  &<Α Κ  παραδω  Τ  |  εχθρού]  έχθρων 
ΚΑΤ  των  έχθρων  Κ 
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XI.  4  ΨΑΛΜΟΙ 

Β        *  Κύριος  βοηθησαι  αντω  έπι  κλίνης  όδννης  αυτόν,  4 
ολην  την  κοίτην  αυτόν  εστρεψας  εν  τη  αρρώστια  αύτοϋ. 

5  εγώ  είπα  Κνριε,  ίλεησόν  με-  5 

'ίασαι  την  ψνχην  μον,  οτι  ημαρτόν  σοι. 
6 οι  εχθροί  μον  είπαν  κακά  μοι  6 

Ώότε  άποθανεΐται  κα\  άπολεϊται  το  όνομα  αντον ; 
7  κα\  εϊ  εισεπορεύετο  τον  ΙδεΊν,  μάτην  εΧάλεΐ'  7 

η  καρδία  αντον  σννηγαγεν  άνομίαν  εαντω, 

εξεπορενετο  εξω  κα,Ι  εΧάλει  86'7τί  το  αντό  κατ'  (μον.  δ 
εψιθνριζον  πάντες  οι  εχθροί  μον  κατ'  εμον' 

ελογίζοντο  κακά  μοί' 
9Χόγον  παράνομον  κατεθεντο  κατ   εμον  9 

Μη  6  κοιμώμενος  ονχΐ  π  ροσθησει  τον  άναστηναι ; 

Ι0και  γαρ  ό  άνθρωπος  της  ειρήνης  μον,  εφ'  ον  ήΧπισα,  ίο 
ό  εσθιων  Άρτους  μον,  εμεγάλννεν  67τ'  εμε  πτερνισμόν. 

11  σν  δε,  Κύριε,  ελεησόν  με  κα\  ανάστησαν  με,  κα\  ανταποδώσω  ιι αντοΐς. 

12εν  τούτω  εγνων  οτι  τεθεληκάς  με,  ΐ2 
οτι  ον  μη  επιχαρη  6  εχθρός  μον  επ^  εμε. 

13εμον  δέ  δια  την  άκακίαν  άντεΧάβον,  ΐ3 
κα\  εβεβαίωσάς  με  ενώπιον  σον  εϊς  αιώνα. 

Ι4ενΧογητος  Κί/ριος  6  θεος  ΊσραηΧ  Τ4 
από  τον  αιώνος  κα\  εις  τον  αίώνα'  γένοιτο,  γένοιτο. 

ΝΑΚΤ       4  βοηθήσει  ΑΚ  βοηθηση  Τ  6  είπαν]  ειπον  Τ  |  κακοί]  πονηρά 
Κ  7  βι  Β35  (η  Β*)  Ν*]  οπι  Νε·3ΑΚΤ  |  οηι  μάτην  (λαλεί  Β*  (ηαβ 
Β313)  |  αντον]  αυτών  Κ  |  σννηγαγον  Κ  |  εαντω]  αντω  Α  εαντοις  Κ  |  εξε- 
πορευετο]  και  εξεπορενοντο  Κ  |  ελαλει  Κ  8  επι  το  αντο  ΐηο  δίίοη  ίη  ΑΤ  | 
οιη  κατ  εμον  2°  Ν*  (η&Β  Νε·3)  ΐηο  δίίοΗ  ίη  ΑΤ  |  κακα  μοι]  μοι  πονηρά  Κ 
10  ηλπισα]  επηλπισα  Κ  |  ο  εσθιων]  ο$  εσθιων  Κνίά  |  άρτους]  ρΓ  τους  Κ 
11  αναστησο\μαι  Β*νίά  (αναστησον  [Β3]  με  Β35)  12  τεθεληκαϊ]  ηθελησας 
Κ*  (τεθ.  ̂ °3)  |  επιχαιρη  Α?νίά  13  ακακιαν]  +  μου  Κ  |  αντελαβον]  αντι- 
λαβον  (δΐο)  μον  Κ  |  εβεβαιωσας]  στερεωσας  Κ  |  αιώνα]  ρΓ  τον  ΧΑΚΤ 
14  Ισραήλ]  ρΓ  τον  Κ  |  εις  τον  αιώνα]  εως  τον  αιώνος  Κ  —  δίϊοη  ΐ6  ΒΑΚ.Τ 
24  Ν 
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ΠΑΛΜΟΙ χυ  ίο 

II 

ΜΑ'  Β 

Είϊ  το  τέλος'  εΐ5  σννεσιν  τοις  υ'ιοΐς  Κ6ρ€. 

2  2*0ι/  τρόπον  επιποθει  ή  εΧαφος  επί  τάς  πηγάς  των  υδάτων, 
όντως  επιποθεί  ή  ψνχή  μον  προς  σε,  6  θεός. 

3  3εδίψησεν  ή  ψνχή  μον  προς  τον  θεόν  τον  ζώντα· 
πότε  ηξω  και  όφθήσομαι  τω  προσώπω  τον  θεού ; 

4  4εγενήθη  τά  δάκρυά  μον  άρτος  ημέρας  και  ννκτός, 

(ν  τω  Χεγεσθαί  μοι  καθ*  εκάστην  ήμεραν  ΐΐοϊ)  εστίν  6  θεός σον  ; 

5  5ταυτα  εμνήσθην,  κα\  εξεχεα  επ'  εμε  την  ψυχήν  μον 
οτι  διεΧείισομαι  εν  τόπω  σκηνής  θαυμαστής  εως  τον  οϊκον 

τον  θεού, 

εν  φωνή  άγαΧΧιάσεως  και  εξομοΧογήσεως,  ηχου  εορταζόντων. 

6  6ΐνα  τι  περίλυπος  εί,  ή  ψνχή,  και  Ινα  τ'ι  συνταράσσεις  με  ;  ̂     II  Τ 
εΧπισον  επ\  τον  θεόν,  οτι  έξομοΧογήσομαι  αύτω· 
σωτήριον  του  προσώπου  μου  6  θεός  μου. 

7  7  προς  εμαυτόν  ή  ψνχή  μον  εταράχθη· 
δια  τούτο  μνησθήσομα'ι  σον   εκ   γής  Ίορδάνον   κα\  Έρμω- 

ν ιείμ,  από  ορονς  μικρόν. 

8  Β(ίβνσσος  αβνσσον  επικαΧειται  εις  φωνήν  των  καταρακτών  σον 
πάντες  οι  μετεωρισμοί  σον  κα\  τά  κνματά  σον  επ*  εμε  διήΧθον. 

9  9ήμερας  εντεΧεΙται  Κνριος  το  ε'Χεος  αντού,  και  ννκτός  δηΧώσεΐ' 
παρ   εμο\  προσενχή  τω  θεω  τής  ζωής  μον. 

ίο       10ερω  τω  θεω  ΆντιΧήμπτωρ  μον  εί,  δια  τ'ι  μον  επεΧάθον ; 
Ίνα  τί  σκνθρωπάζων  πορενομαι   εν  τω   εκθΧίβειν  τον  εχ- 

θρόν  μον  ; 

ΧΙΛ  1  Κορε]  +  ψαλμός  τω  Ααδ  Α  ψαλμοί  Κ.Τ  3  τον  θεον]  +  τον  ΝΑΚΤ 
ισχνρον  ΒςΚε·ΣΙΑΤ  4  εγενηθη]  +  μοι  Κ  |  μον]  +  μοι  Κ^  +  εμοι  ΑΤ 
5  διελενσομαι]  εισελευσομαι  Κ  \  εν  τοπω]  εις  τόπον  Κ  \  σκηνής]  σκηνώματος 
Κ  |  θανμαστως  Κνκ1  |  ηχονς  ΑΚΤ  |  εορταζοντος  Ν03ΑΚ.Τ  6  ψυχή]  +  μον 
Κε3ΑΚΤ  |  τον  θεον]  Κνριον  Κ  |  μον  ι°]  σον  \\*  (μον  Νς·3)  |  ο  θεος]  ρτ  και 
Νε3ΑΚ  7  σον]  +  κε  Ν*  (οηι  Νε-3)  ΑΚ  |  Ιορδανού  Κ  |  Ερνωμειν  Κ*νΜ 
( Κρμωνιειμ  5ΐφ  τα,δ  Κ3)  8  φωνας  Κ*  (φωνην  Κ3)  9  νυκτός]  εν  ννκτι 
Κ  |  δηλώσει]  ωδη  αντω  Κ0·3  ω.  αντον  Α  |  οιη  παρ  εμοι  Ν*  (1ιαΙ>  Νε·3  56(1 
ίρδο  γ ιι ιι η  (1<?1  νια")  ε  ρπιεο  οοηίιιη^  Α  |  εμοι]  εμαντου  Κ  10  οηι 
€ΐ  Α  |  (πίλαθον]  +  ινα  τι  απωσω  με  Κ  |  ινα  τι]  ρΓ  και  &ί0·*ΑΚ.  |  οπι  μον  3° 
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ΧΙΛ  II ΨΑΛΜΟΙ 

Β       11  £ν  τώ  καταθλάσαι  τα.  οστά  μον  ώνείδισάν  με  οί  ΘΧίβοντίς  με,  ιι 
εν  τω  λέγειν  αυτούς  μοι  καθ*  έκάστην  ημεραν  Πού  εστίν  ό θεός  σου  ; 

12 ΐνα  τί  περίλυπος  ει,  η  ψυχή,  και  Ίνα  τί  συνταράσσεις  με;  12 
ελπισον  επ\  τον  θεόν,  οτι  εξομολογησομαι  αυτω- 
η  σωτηρία  τοΰ  προσώπου  μου  ό  θεός  μου. 

ΜΒ' 

Ψαλμό*  τφ  Ααυείδ.  (χέπί 
Κρίνον  με,    ό    θεός,   κα\  δίκασον    την    δίκην    μου    εξ   έθνους  ι 

ούχ  όσίου' από  ανθρώπου  αδίκου  και  δολίου  ρνσαί  με. 

2  οτι  συ  ει  6  θεός  κραταίωμά  μου·  ι 
Ινα  τι  άπώσω  με  ; 
και  Ϊνα  τί  σκυθρωπάζων  πορεύομαι  εν  τω  εκθλίβειν  τον 

εχθρόν  μου  ; 
3 ε ξαπόστειλαν  το  φως  σου  και  την  αληθειάν  σου'  3 

αυτά  με  ώδηγησαν  και  ήγαγόν  με  εις  ορος  αγιόν  σον 
και  εϊς  τα  σκηνώματά  σου. 

4καί  είσεΧεύσομαι  προς  το  θυσιαστήριοι»  του  θεοΰ,  4 
προς  τον  θεόν  τον  ευφραίνοντα  την  νεότητά  μου· 
έξομολογησομαί  σοι,  Κύριε  6  θεός  μου,  εν  κιθάρα. 

5Ίνα  τί  περίΧυπος  ει,  ψυχή,  και  Ίνα  τι  σννταράσσεις  με  ;  5 
ελπισον  επι  τον  θεόν,  οτι  εξομολογήσομαι  αυτω· 
σωτήριον  του  προσώπου  μου  6  θεός  μου. 

ΜΓ' 

ΕΪ5  το  τέλος'  τοις  ν'ιοΐς  Κόρε  εις  σύνεσιν  ψαλμός.  (ΧΙ,ΐν) 
2Ό  θεός,  εν  τοϊς  ώσ\ν  ημών  ήκούσαμεν,  ι 

οι  πατέρες  ημών  ανήγγειλαν  ημιν, 

ΧΑΚ  11  καταθλασθαι  £$ε·3  \  ωνεώιζον  Νε·3Α  |  με  Ι°]  δες  Γαδ  ι  ΙίΐΙ  ίη  Α  |  οι 
θλιβοντες  με]  οι  εχθροί  μον  Κε·3Α  |  λεγεσθαι  Κ  |  οηι  αυτονς  Κ  |  μοι]  μν  (δΐο) 
Κ*  με  Κ3νίά  |  καθεκαθεκαστψ  Α  |  εστίν]  +  ων  Κ  12  η  ψνχη]  οηι  η 
Β3Ϊ)  +  μον  ΑΚ  |  τον  θεον]  Κυριον  Κ  |  η  σωτήρια]  σωτήρων  Νε·3ΑΚ  |  ο  θεος] 
ρΓ  και  Νε·3ΑΚ  —  δίΐοη  25  ΒΚ  3°  ΑΚ  ΧΙ^Π  1  ψαλμοί  τω  Α.]  τω 
Δ.  ψαλμός  Κ  ρΓ  εις  το  τέλος  σννεσεως  τοις  νιοις  Κορε  Α  +  ανεπιγραφος  παρ 
Έβραιοις  Κ  |  με  ι°]  μοι  Α  2  οηι  ει  Κε·3Α  \  ο  θεος]  +  μου  ΚΚ  |  οηι  και  Κ* 
(ηαΐ)  ̂ ε·3)  |  οηι  μον  2°  Κ0·3·  4  οηι  Κύριε  ̂ Α  |  εν  κιθάρα  ο  θς  μον  Κ*  Α  εν 
κιθ.  ο  θς  οθ'ς  μον  Κε·3νίά  Κ  5  ψνχη]  η  ψ.  μου  Νε·3 ΑΚ  |  τον  θεον]  Κνριον  Κ  | 
ο  θεος]  ρΓ  και  Κε·3ΑΚ  —  δίίοΐι  14  ΒΑ  13  ΝΚ  ΧΟΗ  1  οηι  «ϊ  σννεσιν 
Α  (δί§η  αάρίηχ  Α6?)  |  οηι  ψαλμός  Χ 268 
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έργον  6  είργάσω  εν  ταΐς  ημεραις  αυτών,  εν  ημεραις  άρχαίαις.  Β 

3  3)7  Χ€Ψ  σον  'ίβνη  §  εξωλόθρευσεν,  και  κατεφύτευσας  αυτούς,        §  Τ 
εκάκωσας  λαούς  και  εξέβαλες  αυτούς . 

4  4ού  γαρ  εν  τη  ρομφαία  αυτών  €  κληρονόμησαν  γην, 
κα\  ό  βραχίων  αυτών  ουκ  Έσωσαν  αυτούς· 

αλλ'  η  δεξιά  σου  και  ό  βραχίων  σου  και  ό  φωτισμός  του  προσ- ώπου σου, 

οτι  εύδόκησας  4ν  αύτοϊς. 
5  5σύ  βΐ  αΰτος  ό  βασιλεύς  μου  και  ό  θεός  μου, 

6  εντελλόμενος  τάς  σωτηρίας  Ιακώβ. 

6  6  εν  σοι  τούς  εχθρούς  ημών  κερατιούμεν, 
κα\  εν  τώ   ονόματι  σου  εζουθενώσομεν  τούς  επανιστανο- 

μενους  ημΊν. 
7  7ού  γαρ  επ\  τώ  τόξω  μου  ελπιώ, 

και  η  ρομφαία  μου  ου  σώσει  με· 
9        9εν  τω  θεώ  επαινεσθησόμεθα  ολην  την  ημεραν, 

και  εν  τώ  όνόματί  σου  εξομολογησόμεθα  εις  τον  αιώνα, 
διάψαλμα. 

ίο       ΪΟνυνι  δε  άπώσω  και  κατησχυνας  ημάς, 
και  ουκ  επέλευση  εν  ταΐς  δυνάμεσιν  ημών. 

ιι       "άπεστρεψας  ημάς  είς  τα.  οπίσω  παρά  τούς  εχθρούς  ημών, 
και  οι  μισούντες  ημάς  διηρπαζον  εαυτοΐς' 

ΐ2       12εδωκας  ημάς  ως  πρόβατα  βρώσεως, 
και  εν  τοις  εθνεσιν  διεσπειρας  ημάς· 

13       τ3άπεδου  τον  λαόν  σου  ανευ  τιμής, 
και  ουκ  ην  πλήθος  εν  τοις  άλαλάγμασιν  αυτών 

ΐ4       14εθου  ημάς  όνειδος  το"ις  γείτοσιν  ημών, 
μυκτηρισμον  και  καταγελωτα  τοΐς  κύκλω  ημών 

2  έργον  ο]  έργον  ον  Κ  (ήΐδί  ίονίβ  έργων  ων)  3  εξωλοθρευσεν]  εξωλεθρ.  ΝΑΚΤ 
Β?ΚΛΚνκ1  ...σεν  Τ  |  εξεβαλας  ΑΚΤ  4  εκληρονομησαν]  κληρονομησασιν 
Κ  |  ηυδοκησας  Τ  5  ο  ε^τβλλ.]  ει  εντελλ.  Κ  6  εξουθενωσομβν]  εξου- 
θενησομεν  £\*  εξουδενωσομεν  Κ0-3-  Α*ν[Λ  ΚΤ  εξουδενωσωμεν  (ω  2°  Γ€50γ)  Α1  | 
εττανισταννομενους  Α*  (Γ3.5  ν  ι°  Α?)  επανισταμομενους  Κ  ετταν ιστάμενους  Β°Τ 
7  σώσει  με]  +  (β)  εσωσας  γαρ  ημας  εκ  των  Ολιβοντων  ημας\  και  τους  μισουντας 
(μεισ.  ΚΤ)  ημάς  κατησχηνας  (-σχυνας  &.ΑΚΎ)  ΒΜνκΐ)  £\ΑΚΤ  9  επαι- 
νεθησομεθα  Κε·αΑ  (εττενεθ.)  Τ  |  εξομολο-γησωμεθα  Τ  |  οηι  διάψαλμα  ΑΤ 
10  κατησχυνας]  εξουδενωσας  Κ  \  εξελενση]  +  ο  Ος  $°·*ΑΚΤ  13  αντων] 
ημων  ΚεαΑΚΎ         14  όνειδος]  ρΓ  ευ  Α  14 — 15  οιη  μυκτηρισμον... 
εθνεσιν  Κ*  (Ηαΐ)  Ν0·*)  14  κατα-γελωτα]  χΚενασμον  ΚεαΑΚΤ  |  ημων  2°] 
+  και  οι  εχθροί  ημων  εμυκτηρισαν  ημας  (δ,υρ  Γ£1δ)  ΛΙ  ν  '? 
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Β       1$εθου  ημάς  εις  παραβολήν  εν  τοις  εθνεσιν,  ΐ5 
κίνησιν  κεφαλής  εν  τοις  Χαοις. 

ι6ολην  την  ήμεραν  η  (ντροπή  μου  κατεναντίον  μού  εστίν,  ιό 
και  η  αισχύνη  τον  προσώπου  μον  ε'κάλυψέν  με, 

1?άπό  φωνής  όνειδίζοντος  κα\  παραλαλονντος,  \η 
από  πρόσωπον  εχθροί/  και  εκδιώκοντος. 

ιΒταντα  πάντα  ηλθεν  βφ'  ημάς,  και  ουκ  επελαθόμεθά  σον,  ι8 
και  ονκ  ήδικήσαμεν  εν  διαθήκη  σον 

19  και  ονκ  άπεστη  εϊς  τά  οπίσω  η  καρδία  ημών,  19 
και  έξέκλινας  τοίις  τρίβονς  ημών  από  της  όδον  σον. 

206τι  εταπείνωσας  ημάς  εν  τ  άπω  κακώσεως,  2ο 
και  επεκάλνψεν  ημάς  σκιά  θανάτου. 

21  εΐ  επεΧαθόμεθά  τον  ονόματος  τον  θεον  ημών,  2ΐ 
και  ει  διεπετάσαμεν  χείρας  ημών  προς  θεον  άΧΧότριον, 

22ούχ\  ό  θεός  εκζητησει  ταύτα  ;  22 
αυτός  γάρ  γινώσκει  τά  κρύφια  της  καρδίας. 

23οτι  ένεκα  σον  θανατούμεθα  οΧην  την  ήμεραν,  23 
ελογίσθημεν  ώς  πρόβατα  σφαγής. 

24εξεγερθητι·  ίνα  τ'ι  ύπνο'ις,  Κύριε ;  24 
άνάστηθι  και  μη  άπώστ]  εις  τέλος. 

25ϊνα  τί  τό  πρόσωπον  σον  αποστρέφεις;  25 
επιΧανθάντ}  της  πτωχίας  ημών  και  της  ΘΧίψεως  ημών  ; 

26  δη  εταπεινώθη  είς  χουν  η  ψυχή  ημών,  20 
εκολλήθη  εις  γήν  ή  γαστήρ  ημών. 

27  ανάστα,  Κύριε,  βοήθησον  ήμιν  27 
και  Χύτρωσαι  ημάς  ένεκεν  του  ονόματος  σου. 

ΜΔ' 

ΈΙς  τό  τέλος,  υπέρ  των  άλλοιωθησομένων  τοις  νιοΐς  (ΧΙ,ν) 
Κόρε  εις  σύνεσιν'  φδή  υπέρ  του  αγαπητού. 

2>Έ,ί;ηρεύΙ·ατο  ή  καρδία  μου  Χόγον  αγαθόν,  2 
λέγω  εγώ  τά  εργα  μου  τω  βασιΧεΐ' 
ή  γΧώσσά  μου  κάΧαμος  γραμματέως  όξυγράφου. 

ΝΑΚΤ       15  κεφαλήν  ΑΆΪ       16  κατεναντίον]  κατενωπιον  Α       17  παραλαλουντος] 
καταλαλ.  Κε·3ΑΤ  |  πρόσωπον]  φόβου  Ν*  {προσ.  Ν0·3)  19  τας  τριβονς 
βΐίνϊά'ρ  20  επεκαλυψεν]  εκαλυψεν  Κ  21  οπι  του  ονόματος  Α  |  χείρας] 
ρΓ  τας  Κ  23  ένεκεν  ΚΑΤ  |  πρόβατα]  προτα  Κ  24  άπωση]  άπωσης 
ημάς  Κ  25  το  προσ.]  οπι  το  Α  |  πτώχειας  Β3ΐ>  26  ε«]  ε  δΐιρ  πίδ 
Α*?  —  δίΐοη  55  Β  53  ̂   57  Α  54  Κ-  Χ^ν  1  οιώ  ει?  το  τέλος. ..ωδη 
Α  οιη  ωδη  Κ  |  υπερ  του  αγαπητού  δαρ  ταδ  Α*  ρΓ  Δαδ  Α 
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3  3 ωραίος  κάλλει  παρά  τους  υιούς  τών  ανθρώπων,  Β 
εξεχύθη  η  χάρις  εν  χείλεσίν  σον 
διά  τούτο  εύλόγησεν  σε  6  θεος  εις  τον  αιώνα. 

4  4  περιζώσαι  την  ρομψαίαν  σον  επ\  τον  μηρόν  σου,  Αυνατε, 

τη  ώραιότητ'ι  σου  κα\  τω  κάλλει  σον, 
5  5  και  εντεινον,  και  κατευοδοϋ  και  βασίλευε 

ένεκεν  αληθείας  και  πραύτητος  και  δικαιοσύνης, 
και  οδηγήσει  σε  θαυμαστώς  ή  δεξιά  σου. 

6  6τα  βελη  σου  ήκονημενα,  Αυνατε· 
Χαοι  ύποκάτω  σου  πεσοΰνται 

εν  καρδία  τών  εχθρών  του  βασιλέως, 
η        7 6  θρόνος  σου    6  θεος    εις  αιώνα  αιώνος, 

ράβδος  εύθύτητος  ή  ράβδος  της  βασιΧείας  σον. 
8  &ήγάπησας  δικαιοσύνην  κα\  εμίσησας  άνομίαν 

δια  τούτο  εχρισεν  σε  ό  θεός,  ό  θεός  σου, 
ελαιον  αγαλλιάσεως  παρά  τους  μετόχους  σον. 

9  9σμνρνα  και  στακτή  και  κασία  άπο  τών  Ιματίων  σον, 
από  βάρεων  εΧεφαντίνων,  εξ  ων  ηϋφρανάν  σε. 

ίο       10θνγατερες  βασιλέων  εν  τη  τιμή  σον 
παρέστη  ή  βασίΧισσα  εκ  δεξιών  σον,  εν  ιματισμω  διαχρύσω 
περιβεβλημένη  πεποικιλμενη. 

ιι       11  άκονσον,  θύγατερ,  και  'ίδε  και  κΧΐνον  το  ονς  σον, 
και  επϊΧάθον  τον  Χαοίι  σον  και  του  οΐκου  του  πατρός  σον 

12       Ι2οπ  επεθΰμησεν  ό  βασιλεύς  του  κάλλους  σου, 
οτι  αυτός  εστίν  ό  κύριος  σου. 

ι^       13 και  προσκυνήσουσιν  αύτω  θυγατέρες  Τύρου  εν  δώροις, 
το  πρόσωπον  σου  Χιτανεύσουσιν  οι  πλούσιοι  του  λαού  της 

γης. 14       14  πάσα  ή  δόξα  αύτης  θυγατρος  βασιλέως  'Έσεβών 
εν  κροσωτοις  χρυσοΐς  περιβεβλημένη  πεποικιλμενη. 

3  η  χάρις]  οπι  η  Ν^ΑΤ       4  οπι  σου  τ°  Κ         6  εν  κάρδια]  ενώπιον  Κ  ΝΑΚΤ 
7  αιώνα  αιώνος]  τον  αιώνα  τον  αιώνος  ΚΑΚΤ  8  ανομία;/]  αδικιαν  Α 
9  σμνρναν  κ.  στακτην  κ.  κασιαν  (κασσ.  Κ)  Κε·3ΚΤ  10  βασιλέως  Α  ( 
πεποικιλμενοις  ^  12  οτι  επεθΰμησεν]  και  επιθυμήσει  \&ΖΛΑΎ  \  καλλουσον 
Α  |  ο  κύριος]  οιώ  ο  Κς·3Τ  ο  θεος  Κ  13  προσκυνήσουσιν]  προσκυνησις  ϋ.<Ζ  Ά 
προσκύνησης  Τ  |  αυτω]  αυτών  Κ  |  θυγατέρες  Ύυρου]  θυγατηρ  Ύυρου  Κ*  και 
θυγατηρ  Ύυρου  Ά  Τ  οπι  Ύυρου  Α*νιά  (θυγα\  Ύυρου  Α3)  |  λιτανευσωσιν  Τ  | 
οιώ  της  γητ  ΚΑΚΤ  14  αυτής  θυγατρος  Β*  Κ*  Κ*]  της  θυγατρος  Β·'  (αν  ηοη 
ίηδΐ)  Κ°·3ΑΤ  αυτής  θυγατέρες  Κ*  \  βασιλέως]  ρ  γ  του  Ν^ΑΤ  βασιλέων  Κ  \ 
Έσεβων]  εσωθεν  ΒΛΚ€·*ΑΚΤ  |  κροσσωτοις  Ν0·3  Κ.Τ  |  πεποικιλμενοις  Κ*  (·νη  Κ0·3) 
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ιζ  άπενεχθήσονται  τώ  βασιλεΐ  παρθένοι  οπίσω  αυτής, 
άί  πλησίον  αυτής  άπενεχθήσονταί  σοι· 

16 άπενεχθήσονταί  Ιν  ευφροσύνη  και  αγαλλιάσω*, 
άχθήσονται  είς  ναόν  βασιλέως. 

'7 άντϊ  των  πατέρων  σου  εγεννήθησάν  σοι  υιοί' 
καταστήσεις  αυτούς  άρχοντας  επ\  πάσαν  την  γήν. 

18 μνησθήσονται  του  ονόματος  σου  εν  πάση  γενεά  κα\  γενεά· 
δια  τούτο  λαοι  έξομολογήσονταί  σοι 
εις  τον  αιώνα  και  εις  τον  αιώνα  του  αΙώνος. 

ΜΕ' 

Εί5  τό  τΑ.05*  ύπϊρ  των  υιών  Κόρε,  ύπερ  των 
κρύφιων  ψαλμός. 

2Ό  θεος  ημών  καταφυγή  και  δύναμις,  ι 
βοηθός  εν  θλίψεσιν  ταΐς  ευρούσαις  ημάς  σφόδρα. 

3  δια  τούτο  ου  φοβηθησόμεθα  εν  τω  ταράσσεσθαι  την  γήν  3 
και  μετατίθεσθαι  ορη  εν  καρδίαις  θαλασσών. 

4 ήχησαν  και  εταράχθησαν  τα  ΰδατα  αυτών,  4 
εταράχθησαν  τα  όρη  εν  τη  κραταιότητι  αυτού.  διαψαλμα. 

5 του  ποταμού  τα  όρμήματα  ευφραίνονσιν  την  πάλιν  του  θεοίι·  $ 
ήγίασεν  το  σκήνωμα  αυτοΰ  ό  ύψιστος. 

6 6  θεός  εν  μέσω  αυτής,  ου  σαλευθήσεται·  ό 
βοηθήσει  αυτή  ό  θεος  τώ  προσώπω. 

7 εταράχθησαν  εθνη,  έκλιναν  βασιλείαι·  7 
ε δω  κ  εν  φωνή  ν  αυτοΰ,  έσαλεύθη  ή  γη. 

ΒΚυριος  τών  δυνάμεων  μεθ'  ημών,  8 
άντιλήμπτωρ  ήμών  ό  θεος  Ίακώ/3.  διαψαλμα. 

Ϊ^ΑΚΤ       15  αυτής  ι°]  αυτού  Α  |  αι  πλησίον]  οι  πλ.  Α       17  εγεννηθησαν]  εγενηθησαν 
Β^ΑΤ  εγενηθη  ̂   |  οπι  σοι  Τ  |  νιοι]  +  σου  ̂ α·3Τ  |  καταστησης  Τ  18  μνη- 

σθήσονται] ρΓ  και  Κ*  Α  μνησθησομαι  #,ζ·&  Κ.  Τ  |  σου  του  ονόματος  Κ  |  οπι  λαοί 
Α*νίά  (δια  τούτο  λ.  ίη  πΐ£  εΙ  δπρ  Γ3.8  Α3)  —  δΐίοη  41  ΒΑΤ  39  ̂ 37  Κ 
Χϋ,ν  1  οπι  ευ  το  τέλος... κρύφιων  Α  |  νιων  Κορε  νπερ  των  κρνφιων]  κρ. 
τοις  νιοις  Κ.  Κ  |  ψαλμός]  ρΓ  του  Ααδ  Α  +  τω  Ααδ  Τ  3  εν  καρδιαις 
θαλασσών  ο  δβςς  οοηίυη^  4  ύδατα  αντων]  κνματα  Χ*  (υό\  αυτ.  Χ0·3)  | 
εταράχθησαν  2°]  εταραχθη  Α  |  αυτού]  αντων  &ν*  (αυτού  Κ0·3)  |  οπι  διαψαλμα  Τ 
6  ον]  ρΓ  και  Κε·3Τ  |  βοηθησαι  ̂   |  τω  προσωπω]  το  (τω  Κ0·3)  προς  πρωι  πρωι 
Β^Κ^ΑΤ  πρωι  πρωι  Κ.3  7  έκλιναν]  ροδί  ε  ταδ  ι  Ιΐί  (ίοΓίβ  κ)  Α?  |  αντον]  + 
ο  νψιστος  Νε·3  (οπι  Κ^13)  ΑΚΤ  |  εσαλενθη]  ρΓ  και  Κ  8  οπι  διαψαλμα 
Α*νίά  (Ιιαο  διαψ  Α3 <ΙΪΙ?>)  Τ 
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9  δεύτε,  'ίδετε  τα  εργα  Κυρίου, 
α  εθετο  τέρατα  επ\  της  γης' 

10  άνταναιρών  πολέμους  μέχρι  των  περάτων  της  γης, 
τόξον  συντρίψει  και  συνκλάσει  οπλον, 
κα\  θυρεούς  κατακαύσει  εν  πυρί. 

11  σχολάσατε,  και  γνώτε  οτι  εγώ  ειμί  ό  θεός' 
ύψωθησομαι  εν  τοις  εθνεσιν,  ύψωθησομαι  εν  ττ\  γβ. 

12Κυριος  τών  δυνάμεων  μεθ'  ημών, 
άντΐλημπτωρ  ημών  ό  θεός  Ιακώβ. 

Εις  το  τέλος"  υπέρ  τών  υιών  Κόρε  ψαλμός. 

2  ζΤΐάντα  τα  έθνη  κροτησατε  χείρας, 
αλαλάζατε  τω  θεώ  εν  φωνή  άγαλλιάσεως. 

3  3  οτι  Κΰριος  "Υψιστος  φοβερός, 
βασιλεύς  μέγας  έπ\  πάσαν  την  γην. 

4  4ύπέταζεν  λαούς  ημιν,  και  έθνη  ύπό  τους  πόδας  ημών 
5  5εζελέ£ατο  ημιν  την  κληρονομίαν  αυτού, 

την  καλλονην  Ίακώ/3  ην  ηγάπησεν.  διάψαλμα. 
6  6άνεβη  ό  θεός  εν  άλαλαγμω, 

Κύριος  εν  φωνή  σάλπιγγος. 

7  7 ψάλατε  τω  θεω  ημών,  ψάλατε· 
ψάλατε  τω  βασιλει  ημών,  ψάλατε- 

8  8οτι  βασιλεύς  πάσης  της  γης  ό  θεός, 
9  ψάλατε  συνετώς.     9εβασιλευσεν  ό  θεός  επι  τά  εθνη, 

ό  θεός  κάθηται  ε'π\  θρόνου  άγιου  αυτού. 
ίο       10 άρχοντες  λαών  συνηχθησαν  μετά  του  θεού  Αβραάμ, 

οτι  τού  θεού  οι  κραταιοί  της  γης  σφόδρα  επηρθησαν. 

9  ιδετε]  ιδατε  Α  ρΓ  και  Κ^ΑΚΤ  |  κνριον]  του  θϋ  Κ^ΑΤ       10  ανταναι-  ΝΑΚ.Τ 
ρων  (-νερών  Τ)]  αντανελων  Α  |  της  γης]  οϊώ  γης  Α  |  σννκλασει  (συγκλ.  Β35)] 
σΰ\θλασει  Τ  11  θεος]  κύριος  Κ  \  νψωθησομαι  7°]  ρΓ  και  Κ.  12  οιη 
Κύριος  Α*  (ΗςΛ  κς  Α*?<η^>)  Κύριος  ο  θεος  ΝΚ  —  ,^ΙίοΗ  23  ΒΑΤ  ιι  Ν  ίο  Κ 
ΧΪ/νΐ  1  οϊώ  ευ  το  τέλος  Κ  \  οιη  νπερ  των  νιων  Κορε  Α  τοις  νιοις  Κορε  Κ  \ 
ψα\μος]  +  τω  Ααδ  ΛΚΤ  3  Κύριος]  ο  θεος  Κ  4  νπεταξεν]  νπαταξεν 
Α*  επαταξεν  Α?νί(1  |  τας  πόδας  Α  5  αυτού]  εαυτόν  ΚΑΚΤ  |  οιη 
διάψαλμα  ΑΤ         6  αναλαγμω  Α         9  ο  Οεος  (ι°)]  Κύριος  Κ  \  τα  εθνη]  ρτ 
παντα  ΑΚ  —  δίίεΐΐ  ι6  ΒΑΤ  \  η  Ν  15  Κ 

5ΕΡΤ.  Π. 
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ΧΙΛΠΙ  I ΨΑΛΜΟΙ 

ΜΖ' 

Ψαλμός  φδης  τοις  ν'ιοΐς  Κόρε,  δευτέρα  σαββάτον. 

2  Μέγας  Κύριος  καϊ  αϊνετός  σφόδρα  -ζ 
εν  πόλει  τον  θεον  ημών,  ορει  άγ'ιω  αυτοί), 

2ενρίζω  άγαλλιάματι  πάσης  της  γής'  3 
ορη  Σιων,  τα.  πλευρά  τον  βορρά, 

η  πόλις  τον  βασιλέως  τον  μεγάλον. 

4 6  θεός  εν  ταΐς  βάρεσιν  αντης  γινώσκεται,  4 
όταν  άντιλαμβάνηται  αντης. 

$6τι  ιδον  οι  βασιλείς  σννηγθησαν,  ηλθοσαν  επί  το  αντό·  5 
6 αυτοί  ιδόντες  όντως  εθαύμασαν,  6 

έταράχθησαν,  εσαλεύθησαν  ' τρόμος  έπελάβετο  αντών,  η 
εκεί  ώδϊνες  ως  τικτονσης. 

Βέν  πνεύματι  βια'ιω  σνντρίψεις  πλοία  θαρσείς.  8 
9καθάπερ  ηκονσαμεν,  όντως  ε'ίδομεν  9 

εν  πόλει  Κυρίου  τών  δυνάμεων, 
εν  π  όλε  ι  τον  θεοί)  ημών 

6  θεός  έθεμελίωσεν  αυτήν  εϊς  τον  αιώνα.  διάψαλμα. 

τούπελάβομεν,  ό  θεός,  το  ελεός  σον  εν  μέσω  τον  λαοΐι  σον.  ίο 
11  κατά  το  ονομά  σον,  ό  θεός,  όντως  κα\  η  α'ίνεσίς  σον  έπ\  τά  ιι 

πέρατα  της  γης· 
δικαιοσύνης  πλήρης  η  δεξιά  σου. 

12ενφρανθητω  τό  όρος  Σιων,  \ζ 
άγαΧλιάσθωσαν  αί  θυγατέρες  της  Ιουδαίας 
ένεκα  τών  κ  ριμάτων  σου,  Κύριε. 

13 κυκλώσατε  Σιών  κα\  περιβάλετε  αντην,  ΐ3 
διηγησασθε  εν  τοϊς  πύργοις  αυτής· 

^ΑΕ,Τ       Χί,νΐΙ  1  ψαλμοί... σαββατον]  εις  το  τέλος  ψαλμός  τω  Ααδ  Α  ]  ψαλμός 
ωδης]  ωδη  ψαλμού  2  αινετοσφοδρα  Α  |  ορει]  ρΓ  εν  ̂ ε-^νκΐ 
(Γαδ  εν  Νε·5)  ΚΤ  3  ευριξω  Β3ν!ά]  ενριζων  Β*5ΝΑΚΤ  ]  πάσης  της  -γης] 
πασα  (δίο)  τη  γη  Α  \  ορη]  ορος  Κ  |  Σειων  4  αντιλαμβάνεται 
Α  5  βασιλείς]  +  της  γης  ΑΚ  |   ηλθοσαν]  διηλθοσαν  £<Α3?ΚΤ 
ρΓ  και  Κ  6  αυτοί]  αντο  &  \  ιδοντες]  ιδοτες  Α  7  υπελαβετο 
Α  \  αυτών]  αυτούς  Κ  8  συντρίψει  Α  9  ειδομεν]  ιδαμεν  Α3ηι»Κν1(ίΤ  ρ  γ 
και  Κε·3ΚΤ  |  εν  πολει  (ι0).. .εις  τον  αιώνα  5ΐιρ  Γ&δ  Α3  \  του  θεου  δ«ρ  υο.5  Α3νί"  | 
οιώ  διαψαλμα  ΑΤ  11  επι]  εις  Κ  |  πλήρεις  Β*  (-ρης  Βά1>)  12  το  ορος] 
ονη  το  ΚΤ  |  Σειων  Τ  (ίίειτι  13)  |  αγαλλιασθωσαν]  ρΓ  και  Ν0·3  ΑΚΤ  |  Ιουδαίας) 
Ιουδαις  Κ*νίά  Ιουδαία*  Κ3  |  ένεκεν  ΝΑΚΤ  |  οηι  Κύριε  Ν*  κε  Κ01) 
13  περιβάλετε]  περιλάβετε  Β^ΝΑΚΤ 
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ΠΑΛΜΟΙ ΧΙ,νΠΙ  12 

14       ι*θεσθε  τάς  καρδίας  υμών  είς  τήν  δύναμιν  αυτής,  Ε 
και  καταδιελεσθε  τάς  βάρεις  αυτής, 
οπως  αν  διηγήσησθε  είς  γενεάν  έτερον. 

ΐ5       15  οτι  οΰτός  εστίν  6  θεάς  ημών 
εϊς  τον  αϊώνα  κα\  είς  τον  αΙώνα  του  αιώνος. 

ΜΗ' 

Εί$  το  τέλος'  τοις  υ'ιοΐς  Κόρε  ψαλμός. 

2  2' Ακούσατε  ταύτα,  πάντα  τά  εθνη, 
ενωτίσασθε,  πάντες  οϊ  κατοικοϋντες  την  οίκουμενην, 

3  3οΐ  τε  γηγενείς  και  οι  νιοι  των  ανθρώπων, 
επι  το  αύτο  πλούσιος  και  πένης. 

4  4τό  στόμα  μου  λαλήσει  σοφίαν, 
και  ή  μελέτη  τής  καρδίας  μου  σύνεσιν. 

5  5κλινώ  είς  παραβολήν  το  ους  μου, 
άνοίζω  εν  ψαλτηρίω  το  πρόβλημά  μου. 

6  6ϊνα  τί  φοβούμαι  εν  ήμερα  πονηρά; 
ή  ανομία  τής  πτερνης  μου  κυκλώσει  με, 

7  7ο'ι  πεποιθότες  επ\  τή  δυνάμει  αυτών  % 
και  επι  τώ  πλήθει  του  πλούτου  αυτών  καυχώμενοι. 

8  8αδ6λφό?  ου  λυτρούταΐ'  λυτρώσεται  άνθρωπος ; 
ου  δώσει  τω  θεώ  εξίλασμα  αυτού, 

9  9  και  την  τιμήν  τής  λυτρώσεως  τής  ψυχής  αυτού· 
ίο         και  εκοπίασεν  είς  τον  αιώνα,  10  και  ζήσεται  είς  τέλος, 
ιι  οτι   ουκ   οψεται  καταφθοράν,   "όταν  ϊδη  σοφούς  αποθνή- σκοντας. 

επ\  τ6  αυτό  ανους  και  άφρων  άπολούνται, 
και  καταλείψουσιν  άλλοτρίοις  τον  πλούτον  αυτών. 

ΐ2       12 και  οι  τάφοι  αυτών  οίκίαι  αυτών  είς  τόν  αιώνα, 
σκηνώματα  αυτών  είς  γενεάν  και  γενεάν 
επεκαλεσαντο  τά  ονόματα  αυτών  επ\  τών  γαιών  αυτών 

14  οπι  και  καταδιελεσθε  τας  β.  αυτής  Κ*  (Ιιαυ  κ.  καταδιελεσθαι  τ.  β.  αντ.  ΝΛΚΤ 
&εί1)  |  διη-γησεσθαι  Α  15  αιώνος]  +  αυτός  ττοιμανει  ημάς  εις  τον 
αιώνα  Κ  +  αυτός  π.  η.  εις  τους  αιώνας  ΑΚ.Τ  —  8ΐΐοη  28  ΒΑ  29  ̂   3° 
ΧΙ.νΐΙΙ  1  οιτι  ευ  το  τέλος. ,.Κορε  Α  \  ψαλμός]  οπι  ΚΤ  +  τω  Ααδ  Α  2  τα 
εθνη]  α  εθνη  δϋρ  Γαδ  Α3  3  οι  υιοί]  οιη  οι  ΚΤ  4  λαληση  Τ  |  συνέσεις  Βα 
(-σιν  ¥>*]>)  6  κύκλωση  Τ  7  αυτών  ι°]  αυτού  Α*  νκ1  (αι»τώ|  [ω  δηρ  Γαδ]  Α3) 
8  λυτρουται]  λυτρωται  Α  \  λυτρώσεται]  λντρωσηται  Τ  |  αυτού]  εαυτω  Κ  εαυτόν 
Τ  10  οπι  οτι  Ν0-*  Α*  (Ηαΐ)  Α:ι,1"-')  Τ  11  άφρων  και  ανους  ΧΑΚΊ  \ 
καταλιψουσιν  ΚΑ  καταλειψωσιν  Τ  12  οπι  αυτών  5°  £<ς·αΤ 
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χι,νπι  ΐ3 ΨΑΛΜΟΙ 

Λκαι  άνθρωπος  εν  τιμτ}  ων  ου  συνηκεν  Ι3 
παρασυνεβΧηθη   τοις    κτηνεσιν    τοις   άνοητοις    και  ώμοιώθη 

αύτοΐς. 

14αύτη  ή  όδός  αυτών  σκάνδαΧον  αύτοις,  ι4 
και  μ€τά  ταύτα  εν  τω  στόματι  αυτών  εύΧογησουσιν. 

διάψάλμα. 

1$ώς  πρόβατα  (V  άδτ]  εθεντο,  θάνατος  ποιμα'ινει  αυτούς·  15 
κα\  κατακνριευσουσιν  αυτών  οι  ευθύς  το  πρωί, 
και  ή  βοήθεια  αυτών  παΧαιωθησεται  εν  τω  αδη  εκ  της  δόξης 

αυτών. 

ι6πΧήν  ό  θεός  Χυτρώσεται  την  ψνχην  μου  εκ  χειρός  αδου,  οταν  ιό 
Χαμβάνη  με.  διάψάλμα. 

17 μη  φόβου  οταν  πΧουτηση  άνθρωπος,  ΐ7 
κα\  οταν  πΧηθυνθη  η  δόξα  του  ο'ίκου  αυτού· 

ι8οτι  ουκ  εν  τω  άποθνησκειν  αύτόν  Χήμψεται  τά  πάντα,  ιδ 
οιίδβ  συν  καταβησεται  αύτω  η  δόξα  αυτού. 

19 οτι  η  ψνχη  αυτού  εν  τί)  ζωη  αύτοΰ  εύΧογηθησεται,  19 
εξομοΧογησεταί  σοι  οταν  άγαθυνης  αύτω. 

20 (ίσεΧεύσεται  εως  γενεάς  πάτερων  αύτοΰ,  2ο 
εως  αΙώνος  ουκ  οψεται  φως. 

21  άνθρωπος  εν  τιμή  ων  ου  συνηκεν,  2ΐ 
παρασυνεβΧηθη   τοις    κτηνεσιν   το7ς  άνοητοις   και  ώμοιώθη 

αύτοΐς. 

Μθ' 

Ψαλμοί  τψ  'λσάφ. 

θεός  θεών  Κύριος  ε'ΧάΧησεν  κα\  εκάΧεσεν  την  γην 
από  άνατοΧών  ηΧίου  και  μέχρι  δυσμών 

ΧΙΛΧ (10 

ΚΑΚΤ  13  ταρεσννεβληθη  Κ0  ΆΑΎ  \  κτηνεσι  ΝΤ  14  σκανδαλον  αντοις  δΐΐρ  τα$ 
61  ίη  ηι§  Α3?  |  ευλογησουσιν]  ενδοκησονσιν  &<ς·3ΑΚΤ  |  οιη  διαψαλμα  Α*  (ηαΐ) 
Α&<ιη&))  15  εθετο  Ν  |  ποιμανει  Β^ΝΑΚΤ  |  κατακνριενσωσιν  Α  |  βοηθια 
Τ  |  επαλαιωθη  Κ*  (παλαιωθησεται  Κε·3)  |  εκ  της  δόξης  ϊηο  δίΐοη  ίη  Α  |  αντων 
3°]  +  εξωσθησαν  Ν^ΑΤ  16  Χυτρωσηται  Τ  |  λαμβάνει  Κ"ύΤ  |  οιη 
διαψαλμα  Α  17  πλοντησει  Α  \  άνθρωποι]  ρι-  ο  Κ  |  και]  η  Κ^ΑΤ  18  οιη 
οτι  ουκ... η  δόξα  αντον  Κ*  (ηαο  Νε·3)  |  ληψεται  Τ  |  σνγκαταβ.  Βα1^  |  αυτω]  μετ 
αντον  Κ.  |  αυτού]  ρΓ  τον  οίκον  Κ°·3Κ.  19  εξομολογηθησεται  {-γησεται 
Κ1)  |  αντω]  αντον  Κ  20  αιώνος]  ρΓ  τον  Κ.  21  άνθρωπος]  ρι·  και 
&ΑΤ  ρΓ  ο  Κ  |  παρεσννεβληθη  ΑΤ  |  κτηνεσι  ΚΤ  —  δίΐοη  4°  ̂   3^  42  Α.Κ. 
43  Τ  Χ1.ΙΧ  1  ψαλμός]  ρΓ  ει  ς  το  τέλος  Α  \  Ασαφ]  Ααδ  ΑΚ  \  απο]  απ 
Κ  |  οηι  και  2°  Νε·*ΚΤ 
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ΨΑΛΜΟΙ ΧΜΧ  ιό 

2  εκ  Σιών  η  εΰπρεπ'ια  της  ώραιότητος  αυτοΰ. 
3ό  θεός  εμφανώς  ηζει,  ό  θεός  ημών,  καϊ  ου  παρασιωπησεται 

πυρ  Εναντίον  αυτοΰ  κανθησεται, 
καϊ  κύκλω  αυτόν  καταιγϊς  σφόδρα. 

Α  προσκαΧεσεται  τον  ονρανόν  άνω 
καϊ  την  γην,  διακρΊναι  τον  Χαόν  αυτοΰ. 

5σνναγάγετε  αντώ  τους  όσιους  αυτοΰ, 
τους  διατιθεμένους  την  διαθηκην  αυτοΰ  επϊ  θυσίαις. 

6  6  και  άναγγεΧοΰσιν  οι  ουρανοί  την  δικαιοσύνην  αυτοΰ, 
οτι  θεός  κριτής  εστίν.  διάψαλμα. 

7  7 άκουσον,  Χαός  μου,  καϊ  ΧαΧησω  σον 

*ΙσραηΧ,  καϊ  διαμαρτύρομαι  σοΐ' 
ό  θεός  ό  θεός  σου  είμι  εγώ. 

8  &οΰκ  επϊ  ταις  θυσίαις  σον  εΧεγξω  σε, 
τα  δε  όΧοκαυτώματά  σον  ενώπιον  μου  εστίν  δια  παντός- 

9  9 ου  δένομαι  εκ  τοΰ  οίκον  σον  μόσχονς, 
ουδέ  εκ  των  ποιμνίων  σον  χιμάρονς. 

ίο       10 ότι  εμά  εστίν  πάντα  τα.  θηρία  τοΰ  δρνμοΰ, 
κτήνη  εν  τοις  ορεσιν  καϊ  βόες' 

ιι       ιτεγνωκα  πάντα  τα  πετεινό,  τοΰ  ονρανοΰ, 
καϊ  ώραιότης  άγροΰ  μετ    εμοΰ  εστίν. 

12       12ε'άν  πεινάσω,  ον  μη  σοι  ειπω' 
εμη  γάρ  εστίν  η  οικουμένη  καϊ  τό  πλήρωμα  αυτής. 

Ι3μ.ϊ?  φάγομαι  κρεα  ταύρων  ; 
η  αίμα  τράγων  πίομαι ; 

ΐ4       **θΰσον  τω  θεώ  θυσίαν  αίνεσεως, 
καϊ  άπόδος  τω  ΰψίστω  τάς  εύχάς  σου· 

ΐ5       '5καϊ   επικάΧεσαί  με  εν  ήμερα  θΧίψεως,  καϊ  ε'ξεΧοΰμαί  σε,  κα\ 
δοξάσεις  με.  διάψαλμα. 

ι6       ι6τώ  δε  άμαρτωΧώ  είπεν  ό  θεός 
"ίνα  τί  συ  διηγτ]  τα  δικαιώματά  μου, 

2  Σειων  Τ  |  ευπρέπεια  Β315^  3  ενφανως  ΑΚ.  |  εναντίον]  ενώπιον  ΝΑΚΤ 
Κ  Τ  |  καται-γΐσφοδρα  Α  4  προσκαλεσηται  Τ  |  διακριναι]  ρΓ  τον  ̂ °·3ΑΙ\.Τ 
6  αυτού]  +  διαψ/  ΑΗ(,11δ'  |  θεοί]  \>χ  ο  ΚΚΤ  |  οηι  διάψαλμα  ΑΤ  7  οιτι  σοι 
1°  Κ*  (ηαΐ)  ΚΗ)  |  Ισραήλ]  Ιτ?δ  (δϊο)  Α  |  διαμαρτυρούμαι  Κ0·3  Τ  |  ο  θεο$  ο  θεος 
σου]  οτι  θ$  0ϊ  σον  Κς·3  10  δρνμον  ΒΚ^^ΚΤ]  αγρον  Κ0·3  Α  13  φαγω- 
μαι  Α  |  πιωμαι  Α  15  θλιψεως]  +  σου  Κς3ΛΚ  (θλιψεωσον)  Τ  |  οηι  διά- 

ψαλμα Α  16  ο  θεος]  +  διαψ/  Α3*"':·>''   |    διηγη    ΒΚ*ς,,,Κ.]  εκδιηγη Νε·3ΑΤ 
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χι.ιχ  ΐ7 ΨΑΛΜΟΙ 

15  και  αναλαμβάνεις  την  διαθήκην  μον  δια  στόματος  σον  ; 
17  σν  δε  εμίσησας  παιδίαν, 

και  εξεβαλλες  τους  λόγονς  μον  εϊς  τα  οπίσω. 

ι8εΙ  εθεώρεις  κλεπτην,  σννέτρεχες  αντώ, 
και  μετά.  μοιχών  την  μερίδα  σον  ετίθεις· 

Ι9τό  στόμα  σον  επλεόνασεν  κακίαν, 
·,1  Α  και  η  γλωσσά  σον  περιέπλεκεν  δολιότητα·^ 

~°  καθήμενος  κατά  τον  αδελφού  σον  κατελάλεις, 
και  κατά  τον  νίον  της  μητρός  σον  ετίθεις  σκάνδαλον. 

'^ταντα  εποίησας  και  εσίγησα, 
νπέλαβες  άνομίαν  οτι  εσομα'ι  σοι  ομοιος' 
ελέγξω  σε  και  παραστήσω  κατά  πρόσωπον  σον. 

22σννετε  δή  ταντα,  οί  έπιλανθανόμενοι  τον  θεον, 
μή  ποτε  άρπάση,  και  μη  §  6  ρνόμενος. 

2?ιθνσία  αίνέσεως  δοξάσει  με, 
και  έκει  οδός  ή  δείξω  αντω  το  σωτήρων  τον  θεον. 

Ν' 

ΕΪ5  το  τέλος '  ψαλμός  τφ  Ααυείδ,  2  εν  τφ  έλθεΐν 
προς  αύτον  Ναθάν  τον  προφήτην,  ηνίκα  είσηλθεν 

προς  Βηρσάβεε. 

3'Έλέησόν  με,  6  θεός,  κατά  το  μέγα  ελεός  σον,  3 
και  κατά  το  πλήθος  των  οικτιρμών  σον  έξάλειψον  το  άνο- 

μη μά  μον 
Αεπ\  πλεΐον  πλννόν  με  απ  ο  της  ανομίας  μον,  4 

και  άπο  της  αμαρτίας  μον  καθάρισόν  με. 

5 οτι  την  άνομίαν  μον  εγώ  γινώσκω,  5 
και  ή  αμαρτία  μον  ενώπιον  μον  εστίν  διά  παντός. 

6 σοι  μόνω  ήμαρτον,  και  το  πονηρον  ενώπιον  σον  έποίησα'  6 
οπως  άν  δικαιωθής  εν  τοΊς  λόγοις  σον, 
και  νικήσης  εν  τω  κρίνεσθαί  σε. 

ΝΑΚΤ       16  αναλαν βάνεις  Κνίά  17  παώειαν  ΒΆί>  \  εξεβαλλες]  εξεβαλες  Κ 
εξεβαλας  ΑΚ.Τ  |  τας  λογούς  Α  18  μοιχού  Τ  19  δολιοτητα]  δολιο- 
τητας  Κ03  Κ3  Ιιίαί  Α  ιΐδςιιβ  ΣΧΧΙΧ  ίο  20  κατβλαλβυ  Κ*  |  της  μητρός] 
ς  ι°  ηοη  ίηδΐ  Β5  21  ανομιαν]  άνομε  Ν*  (ανομιαν  νεί  ίοι  ίε  ανομειαν  ί^·3)  \ 
πρόσωπον]  τον  προσώπου  Κ  |  σου]  +  τας  αμαρτίας  σου  Β0^·3  (οιη  ̂ ε  ΐ5)  Τ 
22  αρπαση]  +  ως  λεων  Κ  |  μη  2°]  ρ  Γ  οι»  Κ^ΚΤ  |  οηΐ  η  Κ  23  δοξαση  Τ  |  η] 
ψ  Τ  |  του  θεον  ΒΝ*  εΛ  Κ]  μον  Νε·3  Τ  —  δΐίοΐι  48  ΒΚ  46  Ν  49  τ  Να- 
θαμ  Κ  |  Βηρσαβεε  ΒΝΚ3Τ  (-βεαι)]  Βηθσαβεε  Κ*  3  οικτειρμων  Ν 
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7  7  ιδού  γαρ  εν  άνομίαις  σννεΧημφθην, 
και  εν  άμαρτίαις  εκίσσησεν  με  η  μητηρ  μου. 

8  8  ιδού  γαρ  άΧηθειαν  ηγάπησας, 
τά  αδηΧα  και  τά  κρύφια  της  σοφίας  σον  εδηΧωσάς  μοι. 

9  9 ραντιείς  με  νσσώπω  και  καθαρισθησομαι, 
πΧννεις  μ€  και  ίιπερ  χιόνα  Χενκανθησομαι. 

ίο       10  άκοντιεϊς  με  άγαΧΧίασιν  και  ενφροσννην 
άγαΧΧιάσονται  οστά  τεταπεινωμενα. 

ιι       11  απόστρεφαν  το  πρόσωπον  σον  άπο  των  αμαρτιών  μου, 
κα\  πάσας  τάς  ανομίας  μον  ε'ξάΧειψον. 

12       12 καρδίαν  καθαράν  κτ'ισον  εν  εμοί,  ό  θεός, 
και  πνενμα  ενθες  ενκαίνισον  εν  τοις  εγκάτοις  μον. 

ΐ3       ηΜ  απόρριψες  με  από  τον  πρόσωπον  σον, 

και  το  πνενμα  το  άγιόν  σον  μη  άντανεΧης  άπ'  εμον. 
ΐ4       14άπόδος  μοι  την  άγαΧΧίασιν  τον  σωτηρίον  σον, 

και  πνενματι  ηγεμονικω  στηρισόν  με. 

1 5       15  διδάξω  άνόμονς  τάς  όδονς  σον, 
και  ασεβείς  επι  σε  επιστρεψονσιν. 

ιό       16 ρχισαί  με  εξ  αιμάτων,  ό  θεος  ό  θεός  της  σωτηρίας  μον 
ιγ  άγαΧΧιάσεται  η  γΧώσσά  μον  την  δικαιοσννην  σον,  17  Κύριε. 

τά  χείΧη  μον  ανοίξεις,  και  το  στόμα  μον   άναγγεΧεΐ  την  αϊ- 
νεσίν  σον. 

γ8       ,δοτι  ει  ηθεΧησας  θνσίαν,  έδωκα  αν 
όΧοκαντώματα  ούκ  ενδοκησεις. 

ΐ9       19θνσ'ια  τω  θεω  πνενμα  σνντετριμμενον , 
καρδίαν  σνντετριμμενην  και  τεταπεινωμενην  6  θεος  ούκ  εξ- 

ονθενώσει. 

>ο       20άγάθννον,  Κύριε,  εν  τη  ενδοκία  σον  την  Σιών, 
και  οίκοδομηθητω  τά  τείχη  ΊερονσαΧήμ. 

η       21  τότε  ενδοκησεις  θνσίαν  δικαιοσύνης, 
άναφοράν  και  όΧοκαντώματα· 
τόπε  άνοίσονσιν  επ\  το  θνσιαστηριόν  σον  μόσχονς. 

7  εκισησεν  Κ  9  νσωπω  Κ  |  λευκανθησομαι]  να.5  &1ϊς  ΐη  ν  €ΐ  ίΐηίβ  θ  Β?  ΝΚΤ 
10  οστεα  Ν^Τ  12  εγκαινισον  Β3,)Χ  |  ενκατοις  ΚΤ  13  αποριψφ 
Τ  ]  σον  το  αγιον  Κα·Ε  (το  αγ.  σου  Ν***)  Τ  14  στηριξον  ΚΤ  17  Κύριε 
οιιπι  ί,οςς  οοπίνιηρ;  ΚΤ  18  θνσιατ  Κ*νΜ  (θυσιαν  Κ;ι)  |  ευδοκησης  Τ 
19  εξουθενώσει  ΝΚΤ         20  οπι  Κύριε  Ν*  (Ηίώ  κε  Κ0·3)  |  Σειων  Τ        21  ευ- 
δοκησης  Τ  |  ανοισωσιν  Τ  —  8ίίθ1ΐ  39  ΒΚΚ,  40  Τν'ι1 
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Β  ΝΑ' 
Είϊ    το    τέλος·    συνέσεως    τφ    Ααυείδ,    2έν    τφ  π"}ι\ έλθεΐν   Αωηκ   τον  Ίδουμαϊον    και    άναγγεΐλαι  τφ 

Σαούλ   και   ειπείν   αύτφ  *Ή.λθεν  Ααυειδ 
εις  τον  οΊκον  ' Αβιμέλεχ. 

3Τι  ενκανχα  εν  κακία,  ό  δυνατός,  3 
άνομίαν  δΧην  την  ημέραν ; 

4άδικίαν  εΧογίσατο  η  γΧώσσά  σον  4 
ώσε\  ζνρον  εζηκονημενον  εποίησας  δόλοι>. 

5ηγάπησας  κακίαν  υπέρ  άγαθωσννην,  5 
άδικίαν  νπερ  το  ΧαΧησαι  δικαιοσννην.  διάψαλμα. 

6ηγάπησας  πάντα  τα  ρήματα  κατ  ακοντισμού,  γΧώσσαν  δοΧίαν.  6 
7 δια  τούτο  6  θεός  καθεΧεΐ  σε  εις  τεΧος·  7 

εκτίλαι  σε  κα\  μεταναστενσαι  σε  από  σκηνώματος, 
καϊ  το  ρίζωμα  σον  εκ  γης  ζώντων.  διαψάλμα. 

8  και  οψονται  δίκαιοι  και  φοβηθησονται,  8 
και  ίττ'  αυτόν  γεΧάσονται  και  εροΰσιν 

9 Ιδού  άνθρωπος  6ς  ουκ  εθετο  τον  θεον  βοηθόν  αυτόν,  9 
αλλά  επηΧπισεν  επΧ  το  πΧηθος  τον  πΧοντον  αντον, 
και  εδνναμώθη  επ\  τη  ματαιότητι  αντον. 

10 εγώ  δε  ώσε\  εΧαία  κατάκαρπος  εν  τω  ο'ίκω  τον  θεον·  το 
ήΧπισα  επ\  τό  ΤΧεος  τον  θεον  εις  τον  αιώνα   και  ει$  τον 

αϊώνα  τον  αιώνος" 
11  εξομοΧογησομαί  σοι  εϊς  τον  αιώνα,  οτι  εποίησας'  ιι 

και    νπομενώ   τό    ονομά    σον,    οτι   χρηστόν    εναντίον  των 
όσιων  σον. 

ΝΒ' 

ΕΪ5  τό  τέλος,  νπερ  μαελέθ'  συνέσεως  τφ  Ααυείδ.  /Λιι\ 
2Ειπεν  άφρων  εν  καρδία  αντον  ι 

Ονκ  εστίν  θεός. 

διεφθειραν  και  εβδεΧνχθησαν  εν  άνομίαις, 
ονκ  εστίν  ό  ποιών  αγαθόν. 

ΜΚΤ  υ  1  συνέσεως]  ψαλμός  Κ  2  ειπεν  Κ*  (ειπείν  Κ3)  |  ο  πι  αυτω  Κ  |  Αβει- 
μελεχ  Κ  3  εγκανχα  Β3ΐ>  4  εξηκονημενον]  ηκονημενον  Β13  νκ1  Κ03  Τ  ηκο- 
νωμενον  Κ  5  αγαθοσυνην  Τ  6  τα  ρήματα]  οπι  τα  Κ0·3  Τ  7  καθελει 
σε  ο  θεος  Κ  |  καθελοι  Βαν[ά  \  εκτειλαι  ΒΚ  |  μεταναστεύσει  Κνιά  ]  σκηνώματος]  ρ  γ 
του  Κ0·3-  +  σου  ΚΤ       8  οπι  και  ι°  9  αλλα]  αλλ  ΚΤ  (  εφηλπισεν  Τ  |  το 
πλήθος]  τω  πληθει  (·θι)  Τ  |  εδυναμωθη]  ενεδνναμωθη  Β3ΐ>  Νε·»Κ3Τ  |  επι  2°] 
εν  Τ  10  θεου  ι°]  κυρίου  Κ  11  εποιησας  ΒΚ°·3ΚΤ]  επηκουσας  μου  Ν*  — 
3ΐίοη  19  Β  ίο  Κ  17  Κ  21  Τ  ΕΙΙ  2  διεφθειραν  ΒΝ*ε1>]  διεφθαρησαν  Νε·3ΚΤ  | 
Λνομιαιϊ]  επιτηδευμασιν  Κ  |  ο  τοιων]  οπι  ο  ΚΚΤ  |  αγαθόν]  +  ουκ  βστιΐ'  εως  ενος  Κ 
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3ό  θεός  εκ  του  ουρανού  διέκυψεν  έττι  τους  υιούς  των  ανθρώπων, 
του  ιδειν  ει  εστίν  συνίων  η  εκζητών  τον  θεόν. 

4  πάντες  εξεκΧιναν,  άμα  ηχρεώθησαν, 
ουκ  εστίν  ποιών  αγαθόν,  ουκ  εστίν  εως  ενός. 

5 ουχί  γνώσονται  πάντες  οι  εργαζόμενοι  την  άνομ'ιαν, 
οι  εσθοντες  τον  λαόν  μου  βρώσει  άρτου ;  τον  θεόν  ουκ  επε~ 

καΧεσαντο. 

6  ε  κει  φοβηθησονται  φόβον  ου  ουκ  ην  φόβος, 
οτι  6  θεός  διεσκόρπισεν  οστά  άνθρωπαρεσκων 
κατησχύνθησαν ,  οτι  ό  θεός  έξουδενωσεν  αύτους. 

7τίς  δώσει  ε'κ  Σιών  το  σωτηριον  του   ΙσραήΧ ; 
εν  τώ  απόστρεψαν  Κυριον  την  αΙχμαΧωσίαν  του  Χαοΰ  αυτόν 
άγαΧΧιάσεται  Ιακώβ  κα\  εύφρανθησεται  ΙσραηΧ. 

ΝΓ' 

Είϊ  το  τέλος,  εν  νμνοις'  συνέσεως  τφ  Δανείδ,  2  εν 
τφ  ελθεΐν   τους   Ζειφαίονς'    και   εΐπεν  τψ  Σαούλ 

Ουκ  ιδού  Ααυείδ  κέκρνπται  παρ'  ημίν  ; 

3  3Ό  θεός,  εν  τώ  ονόματι  σου  σώσόν  με, 
και  εν  τη  δυνάμει  σου  κρϊνόν  με. 

4  46  θεός,  είσάκουσον  της  προσευχής  μου, 
ενώτισαι  τα  ρήματα  του  στόματος  μου. 

5  5 οτι  άΧΧότριοι  επανεστησαν  επ  ε'με, 
κα\  κραταιοί  εζητησαν  την  ψνχην  μου· 
ού  προεθεντο  τον  θεόν  ενώπιον  αυτών.  διάψαλμα. 

6  6  ιδού  γαρ  ό  θεός  βοηθεΐ  μοι, 
κα\  ό  κύριος  άντιΧημπτωρ  της  ψυχής  μου. 

η        7 αποστρέψει  τα  κακά  τοίς  εχθροϊς  μου· 
εν  τη  άΧηθεία  σου  εξοΧόθρευσον  αυτούς. 

3        6  εκουσίως  θύσω  σοι, 

4  αμα  ΒΚ0  2  Κ.Τ]  επι  το  αυτο  Κ*  |  ηχρειωθησαν  ΒΛϋΤ  (ηχριωθ.)  |  αγαθόν  ΝΚΤ 
ΒΚ^ΚΤ]  χρηστότητα  Κ*  5  εσθοντες  ΒΚ*ς1)]  κατεσθοντες  &<°·3  κατεσθι- 
οντες  ΚΤ  (καταισθ.)  \  βρωσει]  ρΓ  εν  Τ  |  θεον  Βί^··1]  κνριον  Κ*  Κ  6  φο- 

βηθησονται ΒΝ*&!>]  εφοβηθησαν  Ν^Τ  εδειλιασαν  Κ  |  φοβον]  φοβω  Κε:ιΤ  \ 
ον]  ω  Τ  7  Σειων  Τ  |  αποστρεψαι]  επιστρεψαι  Βι'6<Κ;ι  {επιστρέψει*  [^ίο] 
Κ*)  Τ  |  Κυριον]  τον  θν  Νε·*Κ*Τ  —  δίίοΐι  15  ι7  Κ  ι6  Τ  ΙΛΙΙ  2  Ζι· 
φεους  Τ  |  ειπείν  Β·ι1)£<ΚΤ  3  κρίνον]  κρίνεις  Κ0,8  (κρεινις)  Τ  |  με  2°]  μοι  Τ 
4  την  προσευχην  Κ  5  ον]  ρΓ  και      Λ  (οπ\  Χ0·13)  ΚΤ  7  τα  κακα] 
πονηρά  Κ  \  τοις  εχθροις]  ρν  εν  Κ  |  εξολίθρενσον  ς\ΚΤ 
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β  έξομολογησομαι  τω  ονόματι  σον,  οτι  αγαθόν 
9  οτι  έ  κ  πάσης  θλίψεως  έρύσω  με,  9 

και  έν  τοις  εχθρόϊς  μου  έπεΐδεν  6  οφθαλμός  μου. 

ΝΔ' 

Είϊ  το  τέλος,  έν  ϋμνοις'  συνέσεως  τω  Ααυείδ. 

2Ένώτισαι,  6  θεός,  την  προσευχην  μου,  ι 
και  μη  υπερίδης  την  δέησίν  μου, 

3  πρόσχες  μοι  καϊ  εισάκουσόν  μου.  3 
έλυπηθην  εν  τη  άδολεσχία  μου,  και  έταράχθην 

Αάπό  φωνής  εχθρού  καϊ  άπό  θλίψεως  άμαρτωλού'  4 
οτι  έζέκλιναν  έπ   εμέ  άνομίαν,  καϊ  εν  όργη  ένεκότουν  μοι. 

5ή  καρδία  μου  έταράχθη  εν  έμοί,  κα\  δειλία  θανάτου  έπέπεσεν  ς 
επ  εμέ' 

7 και  ΐίπα   Τις   δώσει   μοι    πτέρυγας   ωσε\   περιστεράς,    και  η 
πετασθησομαι  και  καταπαύσω  ; 

Βιδού  έμάκρυνα  φυγαδεύων,  κα\  ηυλίσθην  εν  τη  ερημω. 
διάψαλμα. 

9  προσεδεχόμην  τον  σώζοντά  με  άπό  όλιγοψυχίας  κα\  καταιγίδος.  9 
10 καταπόντισον,  Κύριε,  κα\  καταδίελε  τάς  γλώσσας  αυτών,  ίο 

οτι  είδον  άνομίαν  κα\  άντιλογίαν  εν  τη  πόλει. 

11  ημέρας  και  νυκτός  κυκλώσει  αυτήν  έπ\  τα  τείχη  αυτής,  π 
άνομία  και  πόνος  εν  μέσω  αύτης  12  κα\  άδικία,  \ι 
καϊ  ουκ  έξέλιπεν  έκ  τών  πλατειών  αυτής  κόπος  καϊ  δόλος. 

136τι  εΐ  εχθρός  ώνείδισέν  με,  ύπηνεγκα  αν,  13 
κα\    ει    ό   μισών   έπ*   έμέ   έμεγαλορημόνησεν,    έκρύβην  αν 

αττ'  αυτού. 

Ησύ  δέ,  άνθρωπε  ίσόψυχε,  ηγεμών  μου  κα\  γνωστέ  μον  14 
15 δί  £π\  το  αυτό  έγλύκανας  εδέσματα,  ϊζ 
έν  τώ  ο'ίκω  του  θεού  έπορεύθημεν  έν  όμονοία. 

ΝΚΤ       8  εξομολογησομαι]  ρΓ  και  Κ  |  σου]  +  κε  ΚΚΤ  9  ερρυσω  Β^ΚΚ  (  επει- 
δει>]  εφ'Ιιδεν  Τ  —  δίίοΐι  15  ΒΝΤ  ιό  Κ  Ι,ΐν  3  αδολεσχεια  Β*ι> 
4  ανομιαι  Κ°3Τ  5  εμε]  +  (6)  φόβος  και  τρόμος  ηλθεν  εττ  εμε  και  εκαλνψεν 
(εκαλυψε  Β*?Μ)  με  σκότος  Β*?Μιη* ίη<"ΚΚΤ  7  είπα]  ειπον  Τ  |   ως  Ν* 
(ωσει  Κ0·3)  8  εμακρννον  Κ  9  τον  σώζοντα]  ρΓ  τον  θν  Νεί1Τ  } 
καταιγιδος]  ρΓ  απο  \\Ζ·ΆΎ  10  ίδον  ΚΤ  |  πόλει]  γη  Κ*  (πολι  ̂ ·Ά) 
11  κύκλωση  Τ  |  αυτής  ι°]  σαυτης  Β*  (αυτ.  Βα1>)  |  ανομία]  ρΐ"  και  Ν0·3  Τ  ' 
τόνος]  κόπος  ΚΚΤ  12  εξελειπεν  Τ  [  κόπος]  τόκος         ΚΤ  13  μι- 

σών] +  με  ΚΤ  14  γνωστά  Κ€·α  ΚΤ  15  εγλυκανας]  ρΓ  μοι  Κ*Κ  +  μοί 
Κε·3Τ  |  θεου]  κυρίου  Κ 

αν) 



ΠΑΛΜΟΙ Ι.Υ  2 

ιό       ι6ε\θετω  θάνατος  έπ'  αυτούς,  καϊ  καταβητωσαν  εις  άδου  ζώντες-  Β 
οτι  πονηρίαι  εν  ταις  παροικίαις  αυτών  εν  μεσω  αυτών. 

17       17  εγώ  προς  τον  θεόν  εκεκραξα,  κα\  6  κύριος  εισηκουσεν  μου. 
ι8  ιΒεσπερας  και  πρωί  κα\  μεσημβρίας  διηγησομαν 

άπαγγελώ,  και  είσακούσεται  της  φωνής  μου. 

19  19Χυτρώσεται  εν  ειρηντ)  την  ψυχήν  μου  άπο  τών  εγγιζόντων  μοι, 
οτι  εν  ποΧΧοΊς  ησαν  συν  εμοί. 

2ο       20 είσακούσεται  ό  θεός   και  ταπεινώσει  αυτούς  6  υπάρχων  προ 
τών  αιώνων.  διαψαΧμα. 

ου  γάρ  εστίν  αύτοϊς  άντάΧΧαγμα, 
και  ουκ  εφοβηθησαν  τον  θεόν. 

2ΐ       21  έξέτεινεν  την  χείρα  αυτοϋ  εν  τω  άποδιδόναΐ' 
εβεβηΧωσαν  την  διαθηκην  αυτοϋ, 

22  22 διεμερίσθησαν  άπο   οργής  του   προσώπου   αυτοϋ,  και  ήγγισεν 

η  καρδία  αυτοϋ · 
ηπαΧύνθησαν  οι  λόγοι  αυτοϋ  ϋπερ  εΧαιον,  και  αυτοί  εισιν 

βολίδες. 

23  ̂ ε'πίριψον  επι  Κυριον  την  μεριμνάν  σου,  και  αυτός  σε  διαθ  ρέψει· ου  δώσει  εις  τον  αιώνα  σάλον  τώ  δικαίω. 

24  24σύ  δν,  ό  θεός,  κατάξεις  αυτούς  εις  φρεαρ  διαφθοράς· 
άνδρες    αιμάτων    και    δολιότητος    ου   μη    ημισεύσωσιν  τάς 

ημέρας  αύτών 
εγώ  δε  εΧπιώ  επ\  σε,  Κύριε. 

ΝΕ' 

Έί$  το  τέΧος,  ύπερ  του  \αου  του  άπο  τών  αγίων 
μεμακρυμμένου'  τψ  Ααυειδ  εις  στηΧογραφίαν,  οπότε 

εκράτησαν  αυτόν  οι  άΧΧόφυΧοι  εν  ΤεΌ. 

2,Ελεησόν  με,  Κύριε,  οτι  κατεπάτησεν  με  άνθρωπος, 
όΧην  την  ημεραν  ποΧεμών  εθΧιψέν  με. 

16  εΧθατω  ΚΤ  +  δη  Τ  |  καταβηωσαν  Κ  \  πονηρία  Κ.  17  εγω]  +  δε  Ν*  ΝΚΤ 
(οιτι  Κε  3)  Κ  18  απαγγεΧω]  ρΓ  και  Κ0·3ΚΤ  |  εισακουσεται]  +  Κύριος  Κ 
20  εισακουσεται]  +  με  Κ  \  ο  θεος]  Κύριος  Κ  |  οιτι  διαψαΧμα  Τ  |  και  2°]  οτι  Τ 
21  οιτι  εξετεινεν  την  χείρα  αυτού  Κ*  (ΗαΙ>  εξετινεν  την  χ.  α.  ̂ ·Ά)  |  οιη 
εβεβηΧωσαν  την  δ.  αυτού  Κ*  (Ηαη  Κε·α)  22  διεμερίσθησαν]  ρτ  και  Ν  | 
ηγγισαν  αι  καρδιαι  Τ  |  αυτού  2°,  3°  Ι3Ν*ε·5Κ]  αυτών  Κε  :ιΤ  23  επιρριψον 
Β;ι,'Κ  |  διαθρεψη  Τ  24  καταξης  Τ  |  ημισευσουσιν  Κ  |  εΧπιω  επι  σε 
Κύριε]  κε  εΧπιω  επι  σοι  Ν0-"1  επι  σε  εΧπιω  Κνριε  £<*ε·Μ\.  εΧπιω  επι  σοι 
Γε  Τ  —  8ίΐοΗ  4ο  Β  42  Ν  +6  Κ  53  Τ          ΐν2  Κυρ*]  ο  ΘΊ  ΚΚΤ 
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Ι.Υ  3  ΨΑΛΜΟΙ 

Β        3 καταπάτησαν  με  οι  εχθροί  μον  όΧην  την  ημέραν  απο  ύψους  3 

ημέρας- οτι  πολλοί  οι  ποΧεμούντές  μ*  Αφοβηθησονται,  4 
εγώ  δε  €7ΓΙ  σοι  έΧπιώ. 

$έν  τω  θεω  (παινέσω  τους  Χόγους  μον  όΧην  την  ημέραν  5 

εν  τω  θεω  ήΧπισα,  ου  φοβηθησομαι  τ'ι  ποιήσει  μοι  σάρξ. 
ύδ\ην  την  ημέραν  τους  Χόγους  μου  έβδεΧυσσοντο,  6 

κατ'  εμού  πάντες  οι  διαλογισμοί  αίιτών  είς  κακόν. 
7  παροικησονσιν  καϊ  κατακρύψουσιν-  7 

αύτοι  την  πτερναν  μου  φυΧάξουσιν,  καθάπερ  ύπέμεινα  τη 

ψυχή  μου' 8  υπέρ  του  μηθενος  σώσεις  αυτούς,  8 
έν  οργή  Χαούς  κατάξεις. 

ό  θεός,  9την  ζωην  μου  έξήγγεΐΧά  σοι,  ο 
εθου  τά  δάκρυα  μου  ενώπιον  σου  ως  και  έν  τη  έπαγγεΧία 

σου. 

1  0  έ  π  ι  στρέψου  σι  ν  οι  εχθροί  μου  εις  τά  οπίσω,  ία 
εν  τ)  άν  ημέρα  έπικαΧέσωμαί  σε 
ιδού  εγνων  δτι  θεός  μου  εί  συ. 

τιέπ\  τω  κυρίω  αΐνέσω  ρημα,  ιι 
επ\  τώ  κυρίω  αινέσω  Χόγον. 

12έπ\  τω  θεω  ήΧπισα,  ού  φοβηθησομαι  τ'ι  ποιήσει  μοι  άνθρωπος,  ιζ 
*3έν  εμοί,  6  θεός,  αι  ενχα\  άς  αποδώσω  αΐνέσεως'  13 

14 οτι  έρύσω  την  ψυχην  μου  εκ  θανάτου,  ΐ4 
και  τούς  πόδας  μου  εξ  οΧισθηματος, 
του  εύαρεστησαι  ενώπιον  του  θεού  έν  φωτι  ζώντων. 

^ΚΤ  3  οτι  πολλοί  οι  πολ.  με  απο  ύψους  ημέρας  &ε·3Τ  (οΐίδΐΐηχ  αηίβ  απο  Τ) 
4  φοβηθησονται]  ον  φοβηθησομαι  Κε·3Τ  |  επι  σοι  ελπιω]  βπι  σε  ελπ.  Ν 
ελπ.  επι  σοι  Ύ  +  Κυριε  Κ  5  εν  \°]  επι  Κ  |  οηι  ο\ην  την  ημεραν  ΚΤ  |  εν 
2°]  επι  ΝΚΤ  |  θεω  2°]  κω  Κ*  (θώ  Ν0·3)  6  κατ  εμον]  ρΓ  και  Κ  |  κακόν 
ΒΝ*ε1,ΚΤ]  κακα  Νε·3  7  νττεμειναν  Νε·3ΚΤ  |  την  ψυχην  Νε3ΚΤ 
8  μηδενός  Κ  (  σωσοις  Κνιά  \  μηθενοσωσης  Τ  |  καταξης  Τ  9  οιτι  μου  ι° 
Κ*  (η&ΐ)  Κ3)  10  επιστρεψονσιν]  ρΓ  τοτε  Κε·3  (οηι  Κ0·13)  επιστρεψωσιν 
Τ  |  0εο5  μον  ει  συ]  σν  ει  ο  θεος  μου  Κ  11  κνριω  ι°]  θώ  ΚΚΤ  |  κυριω  2°] 
θεω  Κ  12  θεω  ΒΚε·3ΚΤ]  κω  Ν*  13  αι  ευχαι]  οηι  αι  Κ  |  αινεσεωϊ]  +  σοι 
ΚΚΤ  14  ερρυσω  Β^ΚΚ  |  θανάτου] +  τονς  οφθαλμούς  μον  απο  δακρύων 
ΒΜνί(ΐ)ιη£ίηΓ^οΕ  (Γ3.5  Ν0·*3)  ΚΤ  |  εξ]  απο  Νε·3ΚΤ  |  του  εύαρεστησαι]  εναρεστησω 
Νε·3Τ  |  του  θεου  ΒΝ*"^]  κϋ  θύ  Νε·3  Κυρίου  ΚΤ  —  δΐΐοΐι  ί6  Β  25  Κ 
27  ΚΤ 
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ΠΑΛΜΟΙ ι,νι  II 

ΝΡ'  Β 

Είϊ  το  τέΧος'  μη  διαφθείρτ}$'  τφ  Ααυειδ  εις  στηΧο- 
γραφίαν,  έν  τφ  αυτόν  άποδίδράσκειν  άπ6  προσώπου 

Σαούλ  εις  το  σπηΧαιον, 

ι        ̂ ΈΧέησόν  με,  ό  θεός,  έΧέησόν  με' 
ότι  €ττι  σοι  πέποιθεν  η  ψυχή  μον, 

και  έν  τη  σκια  των  πτερύγων  σου  έΧπιώ 
Ζως  ου  παρέΧθη  η  ανομία. 

3  3 κεκράζομαι  προς  τον  θεόν  τον  ϋψιστον, 
τον  θεον  τον  εύεργετησαντά  μ€,  διάψαΧμα. 

4  ΑέξαπέστεϊΧεν  έ£  ουρανού  και  εσωσέν  με, 
εδωκεν  εις  όνειδος  τούς  καταπατουντάς  με· 

έζαπέστειΧεν  ό  θεός  το  εΧεος  αυτού  κα\  την  άΧηθειαν  αυτού, 

5  5  και  έρύσατο  την  ψνχην  μου  εκ  μέσον  σκύμνων, 
έκοιμηθην  τεταραγμένος' 

νιοι  ανθρώπων,  οι  οδόντες  αυτών  οπΧον  και  βέΧη, 
και  η  γΧώσσα  αυτών  μάχαιρα  όξεϊα. 

6  6υψώθητι  βίτι  τούς  ούρανούς,  ό  θεός, 
και  έπ\  πάσαν  την  γην  η  δόξα  σον. 

7  7  παγίδας  ητοίμασαν  τοις  ποσίν  μον, 
και  κατέκαμψαν  την  ψυχην  μον 

ώρυξαν  προ  πρόσωπον  μον  βόθρον, 
και  έν  έπεσαν  εις  αυτόν.  διάψαΧμα. 

8  8 έτοιμη  η  καρδία  μου,  ό  θεός, 
έτοιμη  η  καρδία  μου,  ασομαι  και  ψαΧώ. 

9  9έξεγέρθητι  η  δόξα  μου, 
έξεγέρθητι,  ψαΧτηριον  και  κιθάρα· 
έξεγερθησομαι  όρθρου. 

ίο       10 έξομοΧογήσομαί  σοι  εν  Χαοϊς,  Κύριε, 
ψαΧώ  σοι  εν  εθνεσιν 

ιι       11  οτι  έμεγάΧΰνθη  εως  τών  ουρανών  το  εΧεός  σου, 
και  έως  τών  νεψεΧών  η  άΧηθειά  σου. 

Ι/νΐ  1  αποδίδρασκειν  αντον  Κ  2  η  ψυχην  Κ  |  τη  σκια]  σκέπη  Κ*  {τη  ΝΚΤ 
σκια  Κ3)  3  τον  υφιστον]  οιτι  τον  Κ  \  οχη  διαψάλμα  Κ  4  του  κατα- 

πατούνται Κ*  (τους  καταπ.  Κ0·3)  |  με  2°]  +  διάψαΧμα  Ν  5  ερρυσατο 
ϋ]ΉΚ  (καιρρυσατο)  |  οπΧον]  1ϊ$,*€Λ>]  οπΧα  Κ°·3ΚΤ  7  παγίδας  (πακιδας 
Κ*)]  παγίδα  Β?  (γο.5  ϊ)  Κα·3ΚΤ  |  τοις  ποσιν]  την  φυχην  Χ  |  οηι  διάψαΧμα  Τ 
8  ασωμαι  Τ  |  ̂αλω]  +  ο"οι  εν  τη  δοξη  μου  Κ*  (οιη  σοι  Κε·3)  9  κιθάρα]  κιρα- 
ραμ  ΚνΜ       11  η  αΧηθεια  σου  εως  των  νεφεΧων  Κ  —  3ΐίε1ι  30  1^  2^  Κ  Μ)  Τ 
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ΙνΥΙ  12 ΨΑΛΜΟΙ 

ύψώθητι  ε'πϊ  τους  ουρανούς,  ό  θεός, 
και  επι  πάσαν  την  γήν  ή  δόξα  σου. 

ΝΖ' 

Εΐ5  τό  τέΧος'  μη  διαφθείρης'  τψ  ΑαυεΙδ 
εις  στηΧογραφίαν, 

ζΕί  άΧηθώς  Άρα  δικαιοσύνην  ΧαΧεϊτε ; 
ευθεία  κρίνετε,  οι  νιοι  των  ανθρώπων ; 

3 και  γαρ  εν  καρδία  ανομίας  εργάζεσθε  εν  ττ\  γί], 
άδικίαν  αι  χείρες  υμών  σννπΧεκουσιν. 

4άπηΧΧοτριώθησαν  οι  άμαρτωΧο\  από  μήτρας, 
επΧανήθησαν  από  γαστρός,  εΧάΧησαν  ψεύδη. 

5 θυμός  αύτοίς  κατά  την  όμοίωσιν  του  οφεως, 
ώσεϊ  άσπίδος  κωφής  κα\  βυούσης  τα  ώτα  αυτής, 

6ητις  ουκ  είσακούσεται  φωνην  επαδόντων 
φαρμάκου  τε  φαρμακευομενον  παρά  σοφού. 

1  ό  θεάς  συνετριψεν  τους  οδόντας  αυτών  εν  τω  στόματι  αυτών, 
τάς  μύΧας  τών  Χεόντων  συνεθΧασεν  Κύριος. 

3εξουδενωθήσονται  ώς  ύδωρ  διαπορευόμενον, 
εντενεϊ  το  τόζον  αυτού  εως  ου  άσθενήσουσιν . 

9ώσε\  κηρός  ό  τακε\ς  άνταναιρεθήσονται· 
επεπεσε  πύρ,  κα\  ουκ  εϊδον  τον  ηΧιον. 

10 προ  τού  συνεϊναι  τάς  άκάνθας  υμών 
την  ράμνον,  ώσε\  ζώντας,  ώσε\  εν  όργτ)  καταπίεται  υμάς. 

11  εύφρανθήσεται  δίκαιος  όταν  Ίδη  εκδίκησιν  ασεβών. 
τάς  χείρας  αυτού  νίψεται  εν  τω  αΐματι  τού  άμαρτωΧού. 

12 και  ερεϊ  άνθρωπος  Ει  άρα  εστίν  καρπός  τώ  δικαίω, 
αρα  εστίν  δ  θεός  κρίνων  αυτούς  εν  ττ}  γί}. 

«Κ Τ  υνΐΐ  1  μη  διαφθειρης  τω  Αανειδ'  Ν  |  Ααυεδ  Β  2  Χαλοιτε  Κνιά  \  ευθείας 
Β3ΐ3Κ3  |  κρίνετε  Β3^^  (κρίνεται  Β*)]  κρίνατε  Τ  |  οι  νιοι]  οπι  οι  Κ  Τ  3  ανο- 
μιαν  Κ  |  σνμπΧεκονσιν  ΚΤ  6  επαδοντος  Κ  |  φάρμακου  τε]  φαρμακονται 
Β313 Τ  |  φαρμακευομενον]  φαρμακενομενη  Ν°·3ΚΤ  7  σννετριψεν]  σνντριψει 
Β3ΐ3Νε-3ΚΤ  |  Κνριο$]  ρΓ  ο        (οπα  Ν0·15)  ΚΤ  9  ο  τακει$]  οιη  ο  Ν^ΚΤ  | 
επεπεσε  ΒΝ*]  επεπεσεν  Κ  επεσεν  ̂ α3Τ  |  πνρ]  +  επ  αντονς  Χ(:·ΕΤ  |  ιδον  Τ 
10  σννειναι  (σννιν.  Β*)]  σννιεναι  Β3*3  |  τη  ραμνω  Κε·3Τ  |  νμα$]  αντονς  ̂ Κ 
11  οιτι  άσεβων  &Τ  |  του  αμαρτωλον]  οώ\  τον  Κ  12  οΐϊΐ  ει  Κ*  (ΙιςιΙ) 
Κ3)  —  δίίοΐι  22  ΒΝΚΤ 
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ΠΑΛΜΟΙ ΣΥΙΙΙ  12 

Ν  Η 

Εΐϊ  το  τέλος"  μη  διαφθε'ιρης'  τφ  Ααυεϊδ  εις  στηλο- 
Ύραφίαν,  όπότ€  άπέστειλεν  Σαούλ  και  εφύλαξεν  τον 

οΐκον  αύτοΰ  του  θανατώσαι  αυτόν. 

'^ΚξεΧον  με  έκ  των  έχθρων  μου,  6  θεός, 
και  εκ  των  επανιστανομένων  επ'  ε  με  Χντρωσαί  με. 

ΐρνσαί  με  εκ  των  εργαζομένων  την  άνομίαν, 
και  έ£  ανδρών  αιμάτων  σώσόν  με. 

4  οτι  ιδού  εθηρενσαν  την  ψνχην  μον, 

επέθεντο  έπ'  έμέ  κραταιοί· 
οντε  η  ανομία  μον  οντε  η  αμαρτία  μον,  Κνριε. 

5ανεν  ανομίας  εδραμον  και  κατενθννα· 
έξεγέρθητι  είς  σννάντησίν  μον  και  ϊδε, 

6 και  σν,  Κνριε  6  θεός  των  δννάμεων,  6  θεός  ΊσραήΧ, 
πρόσχες  τον  έπισκέψασθαι  πάντα  τα  εθνη, 

μη  οϊκτειρησης  πάντας  τονς  έργαζομένονς  την  άνομίαν. 
διάψαΧμα. 

7  έπιστρέψονσιν   είς    έσπέραν    και    Χιμώζονσιν    ώς    κνων,  κ 
κνκΧώσονσιν  πάλιν. 

ΒΙδον  άποφθέγξονται  εν  τω  στόματι  αντών,  και  ρομφαία  > 
τοίς  χε ίλεσ ιν  αντών 

οτι  τις  ήκονσεν  ;  9  και  σν,  Κνριε,  έκγεΧάση  αντονς, 
έξονδενώσεις  πάντα  τα  εθνη. 

10τό  κράτος  μον  προς  σε  φνΧαξω, 
οτι  θεος  άντιΧημπτωρ  μον  ει. 

11 6  θεός  μον,  το  εΧεος  αντον  προφθάσει  με· 
6  θεός  μον  δείξει  μοι  εν  τοις  εχθροίς  μον. 

12 μη  άποκτείνης  αντονς,  μή  ποτε  έπιΧαθωνται  τον  νόμον  σον 
διασκόρπισον  αύτοίις  εν  τη  δνναμει  σον 
και  κατάγαγε  αντονς,  ό  νπερασπιστης  μον  Κνριε. 

υνΐΙΙ  1  ειστηλογρ.  Β*  (εις  στηλογρ.  Βα1>)  2  εξελου  με]  +  κε  Κ*  (οιη  ΝΚΤ 
^ε·3)  |  ο  θεος]  +  μου  ί<*  (οηη  Κε-η)  |  επ αν ιστάμενων  Β^Τ  4  τ)  αμαρτία] 
υηι  η  Κ  5  κατηύθυνα  Τ  6  Ισραήλ]  ρΓ  του  ΚΜΚΤ  \  οικτιρησεις 
Τ  |  τταντας]  πάντες  Κ  |  Οΐϊΐ  διαψαλμα  Τ  7  επιστρεφωσιν  Τ  |  Χιμωξωσιν 
Τ  |  κυκλωσωσιν  Τ  8  αποφθεγξονται]  ρτ  αυτοί  ̂ ϋ·α  (γο.5  ̂ε·,))  Τ  9  εξ- 
ουδενωσης  Τ  10  Οεος]  ο  θς  Ν*  Κ  συ  ο  θς  Κ0,8  (οπι  συ  \&ζλ>)  Τ  |  οηι  βι  Χ 
11  προφθαση  Τ  |  με]  μοι  Κ*  {με  Κ8)  |  δει^ι]  διξη  Τ  12  νομού]  ονό- 

ματος Κ6,8 
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ΙΛΤΙΙΙ  13  ΠΑΛΜΟΙ 

Β       13άμαρτίαν  στόματος  αυτών,  λόγοι/  χειΧεων  αυτών,  ΐ3 
και  συνΧημφθητωσαν  (ν  τί]  υπερηφανία  αυτών 

κα\  εξ  αράς  και  ψεύδους  διαγγεΧήσονται  ΗσυντέΧειαι,  η 
II  Τ  (ν  όργη  συντεΧείας,  και  ού  μη  ύπάρξουσιν^ 

και  γνώσονται  οτι  6  θεός  του  Ιακώβ  δεσπόζει  τών  περάτων 
της  γης.  διάψαΧμα. 

15επιστρεψουσιν    εις    εσπεραν    κα\    Χιμώξουσιν    ώς    κύων,    και  15 
κυκΧώσουσιν  πάλιν 

ιύαυτο\  διασκο ρπισθησονται  του  φαγεΐν,  ιό 
εάν  δε  χορτασθώσιν,  και  γογγυσουσιν. 

17  εγώ  δε  ασομαι  τί}  δυνάμει  σου,  ιγ 
και  άγαΧΧιάσομαι  το  πρωί  το  εΧεός  σου- 

οτι  εγενηθης  άντιΧημπτωρ  μου 
και  καταφυγή  εν  ήμερα  θΧίψεως. 

18 βοηθός  μου,  σο\  ψαΧώ,  ό  θεός  μον  1 8 
οτι  άντιΧημπτωρ  μου  εί, 
6  θεός  μου,  το  εΧεός  μου. 

Νθ' 

Έίς  το  τέΧος'  τοις  αΧΧοιωθησομένοις,  ε"τι  εις  στηΧο-  (XX) 
γραφίαν  τφ  Ααυείδ,  εις  διδαχην,  2 οπότε  ενεπύρισεν  ι 
την  Μεσοποταμίαν  Σνρίας  και  την  Συρίαν  Σωβάλ, 

και  έπέστρεψεν  Ίωάβ  και  επάταξεν  την 
φάραγγα  τών  αλών  δώδεκα  χιλιάδας. 

3Ό  θεός,  άπώσω  ημάς  και  καθεΐΧες  ημάς,  3 
ώργίσθης  και  ωκτείρησας  ημάς. 

Ασυνεσεισας  την  γην  και  συνετάραξας  αυτήν  4 

'ίασαι  τα  συντρίμματα  αυτής,  οτι  εσαλεΰθησαν, 
5εδειξας  τω  Χαω  σου  σκΧηρά,  5 

επότισας  ημάς  οίνον  κατανύξεως. 

§  Τ       6ξίδωκαρ    τοις    φοβουμενοις    σε    σημείωσιν,    του    φυγείν    από  6 
προσώπου  τόξου.  διάψαΧμα. 

ΝΚΤ       13  αμαρτία        (-τιαν  ΚΤ  |  Χογος        {-γον  Κ^)  ΚΤ  |  χειλεων]  μί- 
των Κ  |  συΧλημφθ.  14  συντελειαι]  εν  συντέλεια  ^ΆΚΤ  \  συν- 

τελιας  Β*  (-λεια$  Β3ΐ>)  Τ  |  υπαρξουσιν  (νμαξ.  Κ)]  υπαρξωσιν  ΚΤ  |  δεσπόζει 
του  Ιακώβ  ΚΚ  |  των  περάτων]  ρΓ  και  Κ0·3  (γε5  κ  Ν0·13)  Κ  16  εαν  δε] 
+  μη  Κ°·3Κ  17  τη  δυνάμει]  την  δνναμειν  (δΐο)  Κ0  3  (ι*3.5  ν  ι°,  3°  Κε1))  την 
δυναμιν  Κ  |  καταφυγή]  +  μου  Κ  |  θλιφεως]  +  μου  Κ  18  οηι  ο  θ'ς'  μου  (ι°) Ν0·3  Κ  |  οτι]  +  ο  θς  Ν^Κ  —  δΐΐοΐι  39  Βί*  4©  Κ·  ΙΊΧ  1  οιώ  ετι  Κ  \ 
ειστηλογρ.  Β*  (εις  στηλογρ.  Β3ΐ))  2  Συρίας]  Συριαν  Κ  |  δώδεκα]  ιβ'  Κ 3  οικτειρησας  Κ  4  εσαΧευθη  Κ  Κ  6  οιη  διαι^αλμα  Τ 

288 



ΠΑΛΜΟΙ  1.Χ  6 

7  7οπως  αν  ρυσθώσιν  ο'ι  αγαπητοί  σου,  Β 
σώσον  τη  δεξιά  σου  και  έπάκουσόν  μου. 

8  8ό  θεός  ελάλησεν  εν  τω  άγίω  αυτού 
Άγαλλιάσομαι  και  διαμεριώ  Έ,ίκιμα, 

και  την  κοιλάδα  των  σκηνών  διαμετρήσω.^  *ί  Τ 
9  9ί'μοί  εστίν  Γαλαα'δ,  και  εμός  εστίν  Μανασσή, 

και  Έφράιμ  κρατα'ιωσις  της  κεφαλής  μου- 
^Ιούδας  βασιλεύς  μου, 

ίο       10Μωαβ  λέβης  της  Ελπίδος  μον 
5  ί' πι  την  Ίδουμαίαν  έκτενώ  το  υπόδημα  μου,  §  Τ 
έμοι  αλλόφυλοι  ύπετάγησαν. 

ιι       31  τις  άπάξει  με  εϊς  πόλιν  περιοχής; 
τις  οδηγήσει  με  εως  της  Ίδουμαίας ; 

12  12ούχ\  σύ,  6  θεός,  6  άπωσάμενος  ήμας  ; 
και  ούχ\  έζελεύση,  ό  θεός,  εν  ταις  δυνάμεσιν  ημών  ; 

1 3  13δόί  ήμίν  βοήθειαν  εκ  θλίψεως,^  ^  1 
και  ματαία  σωτηρία  ανθρώπου. 

ΐ4       **εν  δε  τω  θεώ  ποιήσομεν  δύναμιν, 
και  αυτός  ε'ξουδενώσει  τούς  θλίβοντας  ημάς. 

α' 

Εΐ?  το  τέλος,  εν  ΰμνοις'  5  τφ  Αανείδ.  §Ί' 
2  2Είσάκουσοζ/  της  δεήσεώς  μου, 

πρόσχες  της  προσευχής  μου. 
3  3άπό  τών  περάτων  τής  γής  προς  σε  έκέκραξα,  εν  τώ  άκηδιάσαι 

την  καρδίαν  μου. 
εν  πέτρα  ϋψωσάς  με, 

4  ώδήγησάς  με,  4οτι  έγενήθης  ε*λπίς.  μου, 
πύργος  ισχύος  από  προσώπου  εχθρού. 

5  5  παροικήσω  εν  τώ  σκηνώματί  σου  εις  τούς  αιώνας,  διάψαλμα. 
σκεπασθήσομαι  εν  σκέπη  τών  πτερύγων  σου. 

6  6δτι  συ,  ό  θεός,  εισήκουσας  τών  προσευχών  μου, 
εδωκας  κληρονομίαν  τοις  φοβουμένοις  τό  ονομά  σου. 

8  αγαλλιασωμαι  Τ  9  Μανασσης  ̂   Λ  \  βασιλεύς]  ρΓ  ο  Κ  10  εττι  ΜΚ.Τ 
την   Ιδουμαίαν]  εν  τη  Ιδουμαια  Κ.  11  τΐί  2°]  ρΓ  η  ς<£  Ά  (ίρ56  ΓογΙ  ̂ εΐ) 
ΚΤ  12  ουχι  2°]  ουκ  Νε·3  ΚΤ  14  οπι  δε  Ν*·*  — -  δίίοϊΐ  ιβ  ΒΝ  ιη  Κ 
ί,Χ  1  τω  Δαικιδ]  ρΓ  ψαλμός  ΝΚΤ  (..μο5  Τ:  ομιαβ  ρΓαεοεδδ  ρεποί")  2  βισ- 
ακουσοι/]+ο  θ'ς  Βα1>ΚΚ.Τ  |  τη  προσευχή  ΚΚΤ  5  οηι  διάψαλμα  Τ  [ 
σκ67Γ·>7]  ρΓ  τ?7  Τ  6  των  προσευχών  ΒΚ0·3]  τϊ;?  προσευχής       των  ευχών 
ΚΤ  |  ο  όνομα  Ν*  (το  ον.  Χ1)  |  σου]  +  Κύριε  ΚΆ 
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Β        7  ημέρας  εφ*  ημέρας  βασιλέως  προσθησεις  ετη  αύτον,  7 
€ω$·  ημέρας  γενεάς  και  γενεάς. 

8διαμενεϊ  εις  τον  αιώνα  ενώπιον  τον  θεον·  δ 
έ'λίΟΓ  και  άληθειαν  αύτου  τις  έκζητησει  αυτών  ; 

9υυτως  ψαλώ  τω  ονόματι  σου  είς  τον  αιώνα  του  αιώνος,  9 
του  άποδουναί  με  τάς  ευχάς  μου  ημέραν  εξ  ημέρας. 

ΒΑ' 

ΕΪ5  τό  τέλος,  υπέρ  Ίδιθονν'  ψαλμός  τφ  Αανείδ. 

20υχι  τω  θεω  νποταγησεται  ή  ψνχη  μου;  2 
παρ   αυτού  γαρ  το  σωτηριόν  μου. 

3  και  γαρ  αυτός  ό  θεός  μου  και  σωτηρ  μου,  3 
άντιλημπτωρ  μου·  ου  μη  σαλευθώ  έπ\  πλεϊον. 

4εως  πότε  έπιτίθεσθε  επ   ανθρωπον  ;  4 
φονεύετε  πάντες 
ώς  τοίχω  κεκλιμένω  και  φραγμω  ώσμένω. 

5 πλην  την  τιμήν  μου  εβουλεύσαντο  άπώσασθαι,  5 
εδραμον  εν  δίψει· 
τω  στόματι  αυτών  ευλογούσαν,  και  τβ  καρδία  αυτών  κατη- 
ρώντο.  διάψαλμα. 

6 πλην  τω  θεω  ΰποτάγηθι,  ψνχη  μου,  6 
οτι  παρ1  αυτού  η  υπομονή  μου. 

7  οτι  αυτός  ό  θεός  μου  και  σωτηρ  μου,  7 
άντιλημπτωρ  μου·  ου  μη  μεταναστεύσω. 

Βεπι  τω  θεω  τό  σωτηριόν  μου  και  η  δόξα  μου·  8 
ό  θεός  της  βοηθείας  μου,  και  η  έλπίς  μου  έπ\  τω  θεω. 

9  ελπίσατε  ε  π*  αυτόν,  πάσα  συναγωγή  λαοΰ·  9 
εκχέετε  ενώπιον  αύτου  τάς  καρδίας  υμών 

ΜΚΤ  1  βασιλέως]  ρΓ  τον  ̂ ε·3Τ  βασιλεύς  Βνι<3  |  προσθησεις  ετη]  προσθησεις  τα 
€τη  ί*0·3  προς  τα  ετη  Β*  (προσθησεις  εις  τα  ετη  Β3)  προσθησης  τα  ετη  Τ 
8  οιτι  αντων  9  τον  αιώνα  τον  αιώνος  Β^^Β]  αιώνα  Νε·3  τους  αιώνας 
Τ  —  δίΐοΐι  ι6  Β  17  15  Β.  Ι,ΧΙ  1  Ιδιθονμ  Τ  2  παρ  αντον  γαρ]  οτι 
παρ  αντον  Β  |  το  σωτηριόν]  η  νπομονη  Β  3  αντος]  +  εστίν  Β  |  ο  θεός] 
οιτι  ο  Β3ΐ3ΚΤ  |  σαλενθω  επι  πλειον]  μεταναστενσω  Β  4  πάντες]  +  νμεις  Ν03 
(νμις)  Τ  |  κεκλιμμενω  Β  5  ευλογούν  Β^^Τ  |  κατηρονντο  Β  |  οηι 
διάψαλμα  Τ  6  νποταγηθι]  νποταγησεται  Β  |  ψνχη]  ρι  η  ΝΒΤ  7  ο  θεος] 
οπ\  ο  ΒΤ  |  οιη  μη  Ν*  (Η&β  Κε·3)  9  οηι  ελπισατε.,.λαον  Ν*  (Ηαΐ)  ελπισαται 
67Γ  αυτοί/  7Γ.  σ.  λαών  Να·3)  |  λαων  Β  |  εκχεατε  \  αντον  τας]  αντας  Β*  (τον 
81φ6Γ80Γ  Β3Ϊ>) 
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Ι,ΧΙΙ  9 

ό  θεος  βοηθός  ημών.  διάψαΧμα. 
,υπΧην  μάταιοι  οι  νιοι  τών  ανθρώπων, 

ψενδεϊς  οι  νιοι  τών  ανθρώπων  εν  ζνγοις  τον  άδικησαι, 
αντο\  εκ  ματαιότητος  επ\  το  αντό. 

11  μη  εΧπίζετε  ε'π\  άδικίαν, 
και  67ΓΪ  άρπάγματα  μη  επιποθείτε· 
πΧοντος  εάν  ρεη,  μη  προστ'ιθεσθε  καρδίαν. 

12άπαξ  (λάλησαν  ό  θεός,  δύο  ταντα  ήκονσα, 
οτι  το  κράτος  τον  θεον,  13 και  σον,  Κύριε,  το  εΧεος, 
οτι  σν  αποδώσεις  εκάστω  κατά  τα.  έργα  αντον. 

ΞΒ' 

ΨαΧμός  τφ  Ααυείδ,  εν  τφ  είναι  αυτόν  ίν  τη 
ερήμφ  της  Ίδουμαίας. 

2 Ό  θεος  ό  θεός  μον,  προς  σε  όρθρ'ιζω· 
εδίψησεν  σοι  η  ψνχη  μον, 

ποσαπΧώς  σοι  η  σάρξ  μον, 
εν  γη  ερημω  και  άβάτω  κα\  άνύδρω, 

3 όντως  εν  τώ  άγίω  ώφθην  σοι, 
τον  ίδεϊν  την  δνναμίν  σον  και  την  δόξαν  σον. 

Αοτι  κρεϊσσον  το  εΧεός  σον  νπερ  ζωάς· 
τα  χείλη  μον  επαινεσονσίν  σε. 

5 ούτως  ενΧογησω  σε  εν  τη  ζωη  μον, 
εν  τώ  ονόματι  σον  άρω  τάς  χείράς  μον. 

6ώσ€ΐ  στεατος  κα\  πιότητος  εμπΧησθε'ιη  η  ψνχη  μου, 
και  χείλη  άγαΧΧιάσεως  αϊνεσει  το  ονομά  σον. 

7 εΐ  εμνημόνενόν  σον  επ\  της  στρωμνης  μου,  εν  τω  ορθρω  μου 
εμεΧετων  εις  σε· 

2 οτι  εγενηθης  βοηθός  μον, 
και  εν  τη  σκέπη  τών  πτερύγων  σον  άγαΧΧιάσομαι. 

9εκοΧΧηθη  η  ψνχή  μον  οπίσω  σον, 
εμον  άντεΧάβετο  η  δεξιά  σον. 

9  ο  θεος]  ρ  γ  οτι  Κ*·»  (γ&5  Χο1))  Τ  |  οπι  διαψαλμα  Τ  10  οι  ιίοι  1)ίδ]  οηι  Ν  Κ 
οι  Κ  11  €7γι  ι°]  εττ  ΝΤ  |  αρπαγμα  Ν°·3ΚΤ  |  κάρδια  Κ0  ΕΙ  13  σου] 
συ  1>*  σοι  Κ.νί(1  |  συ]  σου  Ν0·3  |  αποδωσης  Τ  —  8ΐϊοη  28  ΒΚ.  25  Ν  29  Τ 
1.Χ1Ι  1  Ιδουμαιας]  Ιουδαίας  ΝΤ  2  σοι  ι°]  σε  Β>> 4:1  Γογ1  ε  Νε·3Τ  4  κρεισ- 
σων  Β  (κρεϊσσον  ΚΤ)  6  εμττλησθειη]  επλησθη  Κ  \  η  ψυχή]  Οΐϊϊ  η  Κ  \  το 
όνομα  σου]  το  στόμα  μου  ̂ ε·3Τ  στόμα  μου  Κ.·ινκ1  7  τω  ορθρω]  τοις  ορθροις 
Β*δ<Κ/Γ  |  οηι  μου  2°  ΝΚΤ       8  τη  σκέπη]  οηι  τη  Κ        9  εμου]  +  δε  ΝεαΚΤ 
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Β       ,0αύτοι  δε  €15  μάτην  (ζήτησαν  την  ψνχήν  μου,  ίο 
είσελεύσονται  εις  τά  κατώτατα  της  γης, 

11  παραδοθησονται  εις  χείρας  ρομφαίας,  ιτ 
μερίδες  αλωπεκών  Έσονται. 

,2ό  δβ  βασιλεύς  ευφρανθησεται  επι  τώ  θεώ,  1 2 
επαινεσθησεται  πάς  ό  ομνύων  (ν  αύτω, 
οτι  ενεφράγη  στόμα  λαλούντων  άδικα. 

αΓ' 

Εις  το  τέλος'  ψαλμοί  τφ  Ααυείδ. ( ΙίΧ  IV) 
2Έισάκουσον,   ό  θεός,  της  προσευχής  μου  εν  τώ   δεεσθαί    με  2 

προς  σε, 

απο  φόβου  εχθρού  εξελου  την  -ψυχην  μου. 
*ο"ιτινες  ηκόνησαν  ώς  ρομφαίαν  τάς  γλώσσας  αυτών,  4 

ενετειναν  τόξον  πράγμα  πικρόν, 
5του  κατατοξεϋσαι  εν  άποκρυφοις  αμωμον  5 

εζάπινα  κατατοζεύσουσιν  αυτόν  και  ου  φοβηθησονται. 

6εκραταίωσαν  εαυτοις  λόγοι/  πονηρόν,  6 
διηγησαντο  του  κρυψαι  παγίδας· 
είπαν  Ύίς  οψεται  αυτούς; 

7  εζηραύνησαν  άνομίαν,  η 
ε'ζεΧιπον  εξεραυνώντες  εζεραυνησει· 

π  ροσελεύσεται  άνθρωπος  κα\  καρδία  βαθεια, 

8  και  υψωθήσεται  6  θεός.  8 
βέλος  νηπίων  εγενηθησαν  αι  πληγα\  αυτών, 

9κα\  έξουθενησαν  αυτόν  αι  γλώσσαι  αυτών.  9 
εταράχθησαν  πάντες  οι  θεωρουντες  αυτούς, 

10 και  εφοβηθη  πάς  άνθρωπος·  ίο 

11  οπι  παραδοθησονται...  ρομφαίας  Κ*         Χ0·3)  12  θεω]  κω  Κ*  (θώ 
Νε·3)  Κ  |  επαινεθησεται  Β^Ν^Τ  —  δΐίοίι  23  Β  Η  25  Τ  ΕΧΙΙΙ  2  της 
προσευχής]  της  φωνής  Χ*  φωνής  Νε·3Τ  |  δεεσθαι  με  προς  σε  ΒΚ°·3Κ3Τ]  οηι 
προς  σε  Κ*  θλιβεσθαι  με  Κ*  \  εξελου]  ρνσαι  Κ  |  μου  2°]  +  (3)  εσκεπασας 
(εσκεπ.  Β3*5^*  ̂   σκεπασον  &ε·3Τ  σκεπασας  Κ)  με  απο  συστροφης  πονηρευο- 
μζνων  απο  πλήθους  εργαζομένων  αδικιαν  (αδ.  Β3ΐ)^(:·3Τ  την  αδ.  Ν*  την  ανο· 
μιαν  Κ)  Β3ΐ>  π>ε ίηί  ΝΚΤ  4  τοξον]  +  αντων  Ν  (:·3  (οιη  Ν^)  Τ  5  κατα- 
τοξευσωσιν  Τ  |  φοβηθησεται  Χ°·3Τ  6  παγίδας  (πακιδας  παγίδα  Χ0·3  | 
ειπον  Τ  7  εξηρευνησαν  Β3ΐ5ΝΚ.Τ  |  εξελειπον  Τ  |  εξερευνωντες  Β3ΐ)ΚΤ  | 
εξεραυνησει]  εξερευνήσει  Β35  εξεραυνησεις  Κ0-3  Τ  (εξερευν.)  εξαρευνησιν  Κ*νκ1 
{εξερεννησιν  Κ3)  9  β|οι;^€^σα^]  εξησθενησαν  Β35ΝΚΤ  |  αυτο^]  εττ  αυτούς 
Β3ΐ)ΝΚ.3  (αυτοί*  6ΐτ  αι»τουί  Κ*)  Τ 
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και  ανήγγειλαν  τα.  (ργα  του  θεον, 
και  τα  ποιήματα  αντον  σννήκαν. 

1  ενφρανθήσεται  δίκαιος  επ\  τώ  κυρίω,  και  ελπιε'ι  επ*  αυτόν 
και  επαινεσθήσονται  πάντα  οι  ευθείς  τή  καρδία. 

Ει'$  το  τέλοί'  ψαλμοί  τφ  Ααυείδ,  φδή. 

5  Σοι  πρέπει  ύμνος,  6  θεός,  εν  Σιών, 
και  σοι  άποδοθήσεται  ευχή. 
^εισάκουσαν  προσευχής  μου,  προς  σε  πάσα  σαρξ  ήζ*ΐ· 

4  λόγοι  ανόμων  ύπερηδυνάμωσαν  ημάς, 
και  τάς  ασεβείας  ημών  σύ  Ίλάση. 

^μακάριος  ον  εξελίξω  καϊ  προσελάβου, 
κατασκηνώσει  εν  ταΊς  αύλαϊς  σου. 

πλησθησόμεθα  εν  τοις  άγαθοϊς  του  ο'ίκου  σου' 
άγιος  ό  ναός  σου,  6 θαυμαστός  εν  δικαιοσύνη, 

επάκουσον  ημών,  ό  θεός  ό  σωτήρ  ήμών, 

ή  ε'λπίς  πάντων  τών  περάτων  της  γής' 
7 ετοιμάζων  ορη  εν  τη  ισχύι  σου, 

περιεζωσμενος  εν  δυναστία' 
8ό   συνταράσσων   το   νδωρ   της   θαλάσσης,    ήχους  κυμάτων 

αυτής. 

ταραχθήσονται  τά  εθνη  9 και  φοβηθήσονται  οι  κατοικουντες  τα 
πέρατα  από  τών  σημείων  σον 

εξόδους  πρωίας  και  εσπέρας  τέρψεις. 

1υεπεσκεψω  τήν  γήν  και  εμεθνσας  αυτήν, 
επλήθυνας  του  πλουτίσαι  αυτήν 

ό  ποταμός  του  θεοϋ  επληρώθη  υδάτων 
ήτοίμασας  τήν  τροφήν  αυτών,  οτι  ούτως  ή  ετοιμασία  σον. 

31  επι]  εν  ΚεαΚΤ  |  ελπίσει  Κ  |  επαινεθησονται  Β*>Τ  —  8ίίθΗ  23  Κ**  Μκτ 
20  Κ  ιι  Τ       Ι,ΧΙ  V  1  τω  Δ.  ψαλμοί  Ν  |  οηα  ωδη  ΚΤ_      2  σοι  ι°]  σε  Κ  συ  Τ  | 
Σειων  Τ  |  σοι  1°]  συ  Τ  |  ευχη]  +  εν  Ιηλμ         {Ιλημ  Τ)  εν  Ιερουσαλήμ  Κ 
3  οπί  μου  Κ*  (\)3.\)  Κ0·3)  |  σαρηξει  Β*  (σαρξ  ηξ.  Β3ΐ>)  4  υπ  ε  ρε  δυνάμωσαν 
Β3,,Κς3  |  ταυ  ασεβειαις  Κα·3Τ  (-βιαις)  6  κατασκηνώσει}^^*  (κατα- 

σκήνωση Τ)]  κατοικήσει  Κ*  |  πλησθησωμεθα  Τ  6  γη?]  + και  εν  θαλασσή 
μακράν  Β3ΐ)ΠΙ£Κ*Ι<  και  των  εν  θ.  μ.  &ίς·3Τ  7  σον]  αντον  Κ  Τ  |  δυναστεία 
ΒΊ,'Χ         8  νδωρ]  κυτοί  Ϊ^Κ,Τ  |  αυτής]  +  τυ  υποστησεται  Κ0·8 Κ* Τ  9  τα 
πέρατα  ΒΚς,3ΚΤ]  την  γην  £<*       10  αιτώ»/  ΒΧ°·8Κ.Τ]  αυτής  £\*  |  ΟΙΤΙ  σοΐΉ^3 
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ι,χιν  I  I ΨΑΛΜΟΙ 

Β       "τους  αύλακας  αυτής  μεθυσον,  ττ 
πλήθυνον  τα  γενήματα  αυτής, 
εν  ταίς  σταγόσιν  αυτής  εύφρανθήσεται  ανατέλλουσα. 

^  Τ       12 ευλογήσεις  τον  στίφανον  του  ενιαυτού  τής  χρηστότητας^  σου,  \ι 
και  τά  πεδία  σου  πλησθήσονται  πιότητος· 

1Λπιανθήσεται  τά  ορη  τής  ερήμου,  13 
κα\  άγαλλίασιν  οι  βουνόι  περιζώσονται. 

Ηενεδυσαντο  οι  κριοί  των  προβάτων,  η 
και  αι  κοιλάδες  πληθυνούσι  σιτον 
κεκράζονται,  και  γαρ  ΰμνήσουσιν. 

αΕ' 

Ε*5  το  τέλος'  ωδή  ψαλμού  αναστάσεως.  (Ι.χνί) 
Αλαλάζατε  τω  θεω,  πάσα  ή  γη,  ι 

2 ψάλατε  δη  τω  ονόματι  αυτού ;  ι 
δότε  δόξαν  αϊνεσει  αυτού· 

^είπατε  τω  θεω  Ώρ  φοβερά  τά  εργα  σου·  3 
ε'ν  τω  πλήθει  τής  δυνάμεως  σου  ψεΰσονταί  σε  οί  εχθροί 

σου. 

4  πάσα  ή  γή  π ροσκυνησάτωσάν  σοι  κα\  -ψ-αλάτωσάν  σοι,  4 
ψαλάτωσαν  τω  ονόματι  σου.  διάψαλμα. 

5  δεύτε,  τέκνα,  κα\  ϊδετε  τά  εργα  του  θεοΰ,  5 
φοβερός  εν  βουλαΐς  υπερ  τους  υιούς  των  ανθρώπων. 

6 υ  μεταστρεφων  την  θάλασσαν  εις  ξηράν,  6 
εν  ποταμω  διελεύσονται  ποδί· 

εκεί  ευφρανθησόμεθα  €7γ'  αυτώ, 
7τώ  δεσπόζοντι  εν  τι)  δυναστία  του  αιώνος  αυτού.  η 

οι  οφθαλμοί  αυτού  επί  τά  εθνη  επιβλεπουσιν, 
οι  παραπικραίνοντες  μη  υψούσθωσαν  εν  εαυτοΐς.  διάψαλμα. 

3 ευλογείτε,  εθνη,  τον  θεον  ημών,  3 
κα\  άκουτίσασθε  την  φωνήν  τής  αινεσεως  αυτού, 

ΝΚΤ        11  αυτής  ι°]  αντος  Κ  12  ευλόγησης  Τ  |  της  χρη...  Τ  |  πλησθησεται 
Ν*  (πλησθήσονται  Ν0·3)  13  πιανθησονται  &€·Ά  \  ορη]  ωραία  Κε  3  όρια  Κ  | 
περιεξωσονται  (δϊο)  Κ  14  ιτληθυνουσιν  Κ  |  κραξονται  Κ  —  δίίοΗ  3° 
28  Κ  ΙίΧν  1  οπι  αναστάσεως  Κ  3  σε]  σοι  Κ  4  ψαλατωσαν  2°]  +  δη 
Κ0·3  (  σου]  +  ύψιστε  Κ0·3  (γε5  Κ0·5)  Κ3  5  οιη  τέκνα  Β35ΝΚ  |  οηι  και  Ν* 
(Η&β  κ  Κ€·3)  |  θεον]  κυρίου  Κ  |  φοβερός]  ρν  ω*  Κ^3  7  δνναστια 
(-τεια  Β313)]  +  αυτοί»  Χ0·3  |  του  αιώνος  αυτού]  οιη  αυτοί;  6*  αυτού  του  αιώνος  Κ 
8  ακουτισασθε  Β3ΐ>  (-σθαι  Β*)]  ακοιτπσατε  Ν0·3  |  της  αινεσεως]  τ.  αινεσεσεως Ν  ταινεσεως  (εΐο)  Κ 
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ΨΑΛΜΟΙ  Ι,χνί  2 

9        9τοΰ  θεμενου  την  ψυχην  μου  εις  ζωήν,  Β 
και  μη  δόντος  εις  σάλον  τους  πόδας  μου. 

ίο       10 οτι  (δοκίμασα:  ημάς,  6  θεός,  κα\  επύρωσας  ημάς  ως  πυροϋται 
το  άργύριον. 

ιι       11  εισήγαγες  ημάς  εις  την  παγίδα, 
εθου  θλίψεις  ενώπιον  ημών, 

ΐ2       12επεβίβασας  ανθρώπους  επι  τάς  κεφάλας  ημών 
διηλθομεν  δια  πυρός  και  ύδατος, 
και  εξήγαγες  ημάς  εις  άναψυχην. 

ΐ3       13είσελεύσομαι  εϊς  τον  οίκον  σου  εν  όλοκαυτώμασιν, 
ΐ4  αποδώσω  σοι  τάς  εύχας  μου,  14 αϊ  διεστειλεν  τά  χείλη  μου 

και  ελάλησεν  το  στόμα  μου  εν  ττ}  θλίψει  μου· 
ΐ5       15 ολοκαυτώματα  μεμυαλωμενα  άνοίσω   σοι  μετά  θυμιάματος  και 

κριών, 

ποιήσω  σοι  βόας  μετά  χιμάρων.  διάψαλμα. 
ι6       1(3 δεύτε    άκούσατ€  και    διηγήσομαι,   πάντες    οι    φοβούμενοι  τον 

κύριον, 

οσα  εποίησεν  ττ}  ψνχη  μου. 

17       17  προς  αυτόν  τώ  στόματί  μου  εκεκραζα, 
κα\  ύψωσα  ύπο  την  γΧώσσάν  μου. 

ι8       1άάδικίαν  ει  εθεώρουν  εν  καρδία,  μη  είσακουσάτω  Κύριος. 
19       19 δια  τούτο  εϊσηκουσεν  μου  ό  θεός, 

προσεσχεν  τη  φωνή  της  προσευχής  μου. 

2ο      20εύΧογητος  ό  θεός  6ς  ουκ   άπεστησεν  την  προσευχην  μου  καϊ 
το  έλεος  αυτού  α7τ'  εμοΰ. 

α¥' 

ΕΖ$  τό  τέλος,  εν  ΰμνοις'  ψαλμός  τφ  Ααυείδ. 

2        2Ό  θεός,  οίκτειρησαι  ημάς  και  εύλογησαι  ημάς, 
ε'πιφαναι  το  πρόσωπον  αυτού  εφ   ημάς.  διάψαλμα. 

9  τους  πόδας  ΒΝ*ε1)Ι\.]  τον  ποδα  Ν01  10  Οίτη  και  Ν  Κ  11  ττακιδα 
Κ*  (παγ.  Κ€3)  |  ενώπιον]  επι  τον  νωτον  Κε·3Κ  13  αποδώσω  σοι 
τας  ευχας  μου]  τας  ευχ.  μου  αποδ.  Κ*  αποδ.  τας  ευχ.  μου  #.°·Λ  15  με- 
μυολωμενα  Κνιά  \  ποιήσω]  ανοισω  Β3ΐ,Κ€·3Κ  16  διηγήσομαι]  +  υμιν 
Χ°31<  |  κυριον]  θν  ΚΓ·3  18  κάρδια]  +  μου  ς\Κ  \  εισακουσατω]  +  μου  Κε·3 
(οιη  Κε·^)  |  Κύριος]  ο  θεός  Κ  19  προσεσχεν]  ρΓ  και  Κ  |  προσευχής] 
δεησεως  ΚΜΚ  20  ος  οι/κ...ί,ΧνΠΙ  3  υπόσταση  Γ680Γ  Κ3  |  μου  Β&ΛΚΛ] 
αυτού  Χ*  —  ΗΐϊοΗ  38  Β  4ο  Ν  3<>  Κ  Ι.ΧΥΙ  1  ψαλμός]  ωδη  Κ3  | 
τω  Ααυειδ]  ωδής  Χ  2  ημάς  2°]  + και  ελεησαι  ημάς  Κ1··1  Κ·1  |  οηι  διά- 

ψαλμα ΚΆ 
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Ι.χνί  3  ΠΑΛΜΟΙ 

]{        3τον  γνώναι  εν  τη  γη  την  όδόν  σον,  3 
και  εν  πάσιν  εθνεσιν  το  σωτηριόν  σον 

4  εξομολογησάσθωσαν  λαοί,  6  θεός,  4 
έξομολογησάσθωσαν  λαοι  πάντες. 

5ενφρανθητωσαν  και  άγαλλιάσθωσαν  Έθνη,  5 
οτι  κρίνεις  λαούς  εν  ενθύτητι, 
και  εθνη  εν  τη  γη  οδηγήσεις.  διάψαλμα. 

6  εξομολογησάσθωσάν  σοι  λαοι',  ό  θεός,  6 
εξομολογησάσθωσάν  σοι  λαοι  πάντες. 

7γη  εδωκεν  τον  καρπον  αύτης·  η 
ευΧογησαι   ημάς   ό   θεός   6   θεός   ημών,   8εύλογησαι   ημάς   ό  8 θεός, 

και  φοβηθητωσαν  αυτόν  πάντα  τα.  πέρατα  της  γης. 

ΞΖ' 

Εΐϊ  το  τέλο$'  τφ  Αανείδ,  ψαλμός  ψδης.  (ΐίχνίΙΙ) 
^Κναστητω  6  θεός,  και  διασκορπισθητωσαν  οί  εχθροί  αυτόν,  ι 

και  φυγετωσαν  οι  μισουντες  αντον  άπο  πρόσωπον  αντον. 
3ώς  εκλείπει  καπνός  εκΧιπετωσαν  3 

ως  τήκεται  κηρός  άπο  προσώπου  πυρός, 
ούτως  άπόλοιντο  οι  άμαρτωλοί  άπο  προσώπου  του  θεοΰ. 

4 και  οι  δίκαιοι  εύφρανθητωσαν,  διάψαλμα.  4 
άγαλλιάσθωσαν  ενώπιον  του  θεοΰ, 

τερφθητωσαν  εν  ευφροσύνη. 
5ασατε  τω  θεω,  ψάλατε  τω  ονόματι  αυτού-  5 

όδοποιησατε    τω    επιβεβηκότι    επι    δυσμών    Κύριος  όνομα 

αύτώ' και  άγαλλιάσθε  ενώπιον  αυτού. 

6  ταραχθησονται  άπο  προσώπου  αυτού,  ό 
του  πατρός  των  ορφανών  και  κριτοΰ  τών  χηρών 

ό  θεός  εν  τόπω  άγ'ιω  αντον. 
3  και  εν  πασιν  εθνεσιν]  και  εν  τάσι  τοι$  λαου  Κ*  εν  πασι  (δίο)  εθνεσιν  Χ0·3 

εν  πασιν  εθνεσιν  Κ3  4  εξομολογησασθωσαν  ι°,  2°]  +  σοι  Β35  Κ  Κ3  5  οτι] 
+  κρίνει  την  οικονμενην  εν  δικαιοσύνη  Κ*  (οπι  Κ0  3)  |  κρίνεις]  κρίνει  &  |  οδ7?- 
γησει  Κ  |  οιη  διάψαλμα  Κ3  —  8ίίο1ι  14  Β  15  Κ  (06  Κ  ηοη  Ηςυβί) 
ΐ,ΧνίΙ  2  απο  προσώπου  αντον  οι  μισ.  αντον  Κ3  3  εκλιπει  Β*Ν  (εκλείπει 
Β3ΐ))  |  απολοιντό]  απολοννται  ΚΛ  4  οπι  διαψαλμα  Χ  Κ.3  |  άγαλλιάσθωσαν] 
ρΓ  και  Κ*  (οιη  Κ0·3)  δ  οηι  και  αγαλλιασθε  ενώπιον  αντον  Κ*  (Ηαΐ)  κ. 
αγαλλιασθαι  εν.  αντον  ̂ ε·3)        6  ταραχθησονται]  ταραχθητωσαν  £\ι  (-θηωσαν 
Ν1")  Κ3 
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ΨΑΛΜΟΙ  Ι.χνίΙ  19 

7  7ό  θεός  κατοικίζει  μονοτρόπονς  εν  οίκω,  Β 

εξάγων  πεπεδημενονς  εν  άνδρ'ια, 
ομοίως  τους   παραπικ ραίνοντας,  τους   κατοικονντας   Ιν  τά- 

φοις. 8  8ό  θεός,  (ν  τώ  εκπορεύεσθαί  σε  ενώπιον  τον  Χαοίι  σον, 
(V  τω  διάβαιναν  σε  την  ερημον,  διάψαλμα. 

9  9γη  εσείσθη,  και  γαρ  οι  ονρανο\  έσταζαν   από   πρόσωπον  τον 
θεοί)  τον  Σινά, 

από  πρόσωπον  τον  θεοί)  ΊσραήΧ. 

ίο       10βροχήν  εκούσιον  άφοριεις,  6  θεός,  ττ)  κληρονομιά  σον 
και  ησθενησεν,  σν  δε  κατηρτίσω  αντην. 

ιι       11τά  ζώά  σον  κατοικονσιν  εν  αντη, 
ητοίμασας  εν  ττ\  χρηστότητί  σον  τω  πτωχω. 

ΐ2       12 6   θεός       Κύριος    δώσει   ρήμα   τοϊς    εναγγεΧιζομενοις  δννάμει ποΧΧτ}, 

ΐ3       ,3ό  βασιΧενς  τών  δννάμεων  τον  αγαπητοί), 
τον  άγαπητον,  και  ωραιότητι  τον  οϊκον  διεΧεσθαι  σκνΧα. 

ΐ4       1Αεάν  κοιμηθήτε  ανά  μέσον  τών  κΧηρων, 
πτερνγες  περιστέρας  περιηργνρωμεναι, 
και  τα  μετάφρενα  αίιτής  εν  χΧωρότητι  χρνσίον.  διάψαλμα. 

ΐ5       15 εν  τω  διαστεΧΧειν  τον  επονράνιον  βασιΧεϊς  επ'  αντής, 
χιονωθήσονται  εν  ΣεΧμών. 

ι6       16  ορος  τον  θεοί)  ορος  πίον, 
ορος  τετνρωμενον,  ορος  πίον. 

ΐ7       17  ιν  α  τ'ι  νποΧαμβάνετε,  ορη  τετνρωμενα; 
το  ορος  δ  ενδόκησεν  6  θεός  κατοικειν  εν  αντω· 
και  γαρ  ό  κύριος  κατασκηνώσει  εϊς  τεΧος. 

ιδ       ι8τό  αρμα  τον  θεοί)  μνριοπΧάσιον, 
χιΧιάδες  ενθηνονντων 
ό   κύριος  εν  αντοίς  εν  Σινά,  εν   τω  άγίω. 

19       19άναβάς  είς  νψος  τΊχμαΧώτενσας  αίχμαΧωσίαν, 
7  ανδρεία  Β3ΐ>  8  την  ερημον]  εν  τη  ερημω  ΚΚ3  |  οιτι  διάψαλμα  Κ3  ΚΚ 

9  εσσεισθη  Κ3  |  οπι  τον  Σινα.,.τον  θεου  Ν*  (1ιαΙ>  Νς·3)  |  τούτο  Σίνα  Β3ΐ)  (το 
καρβΓδίϊ)  10  βροχην]  βρώσιν  Κ3ίθΓΐ  |  εκονσιαν  Κ0·3 Κ3  |  την  κληρονο- 
μιαν  Κ.3  12  οηι  ο  0ϊ  Β1·*  ροδί  θ\  (ΙϊδΙΐηχ  Κε·3  13  οιη  του  αγαττητου 
(2°)  Ν  Κ3  |  και  ωρ.  ΒΝ*ε1>]  τη  ωρ.  Κε·3Κ3  |  διελεσθε  Β35  14  μέσον] 
μεσα  Κ3  |  περιαργυρωμεναι  Κ3  |  χρυσού  Κ3  |  οιιΐ  διάψαλμα  Κ3  15  Σελμω  Κ3 
17  υττολαμβανεται  Β*  (·τε  Β3,>)  Ν  |  οπι  ο  θεοί  Ν  18  ο  κύριος]  οπι  ο  Κε·3Κβ  | 
Σεινα  Ν  Σιναιν  Κ3  19  αναβατ]  ανεβη*  Β^Κ0·8  (ανεβη  Ν*)  Κ3  |  ηχμαλω- 
τευσεν  Ν*  (·σα$  Κς·3) 
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Ι.ΧνίΙ  20  ΨΑΛΜΟΙ 

Β  έλαβες  δόματα  εν  άνθρώπω, 
καϊ  γαρ  άπειθουντες  τον  κατασκηνώσαι. 

2°Κυριος  6  θεός  ευλογητός,  ίο 
ευλογητός  Κύριος  ήμεραν  καθ*  ήμεραν, 
κα\  κατευοδώσει  ήμιν  6  θεός  τών  σωτηρίων  ημών.  διάψαλμα. 

~'  ό  θεός  ημών  ό  θεός  του  σώζειν,  ι\ 
και  τον  κνρίον  αί  διέξοδοι  τον  θάνατον. 

22  πλην  6  θεός  συνθλάσει  κεφάλας  εχθρών  αυτού,  22 
κορυφήν  τριχός  διαπορενομενων  εν  πλημμελίαις  αντον. 

'3είπεν  Κύριος  Έκ  Βασάν  επιστρέψω,  23 
επιστρέψω  εν  βνθοϊς  θαλάσσης' 

2*οπως  αν  βαφή  6  πους  σον  εν  αΐματι,  24 
η  γλώσσα  τών  κννών  σον  εξ  εχθρών  παρ'  αντον. 

2$εθεωρήθησαν  άί  πορίαι  σον,  6  θεός,  25 
αι  πορίαι  τον  θεον  μον  τον  βασιλέως  τον  εν  τω  άγίω· 

26προεφθασαν  άρχοντες  εχόμενοι  ψαλλόντων,  26 
εν  μέσω  νεανίδων  τνμπανιστριών. 

27 εν  εκκλησίαις  ενλογεΐτε  τον  θεόν,  27 
τον  κνριον  εκ  πηγών  Ισραήλ. 

28εκεΐ  ΒενιαμεΙν  νεώτερος  εν  έκστάσει,  28 
άρχοντες  Ιούδα  ηγεμόνες  αυτών, 

άρχοντες  Ζαβουλών, 
άρχοντες  Νεφθαλεί. 

29εντειλαι,  θεός,  τβ  δυνάμει  σου,  29 
δννάμωσον,  ό  θεός,  τοντο  6  κατηρτίσω  ήμιν. 

30  από  τον  ναον  σον  ε'π\  Ίερονσαλήμ  3° 
σοι  ο'ίσονσιν  βασιλείς  δώρα. 

31  επιτίμησαν  τοις  θηρίοις  τον  καλάμον  31 
ή  σνναγωγή  τών  ταύρων  εν  ταϊς  δαμάλεσιν  τών  λαών 
του  μη  άποκλεισθήναι  τους  δεδοκιμασμενονς  τω  άργνριω· 

19  ανθρωπω  Β*15]  άνθρωποι*  Β3ΚΚ3  |  απειθονντες  Β35  (απιθ.  Β*)]  απει- 
θουντα$  Κε·3  (απιθ.)  Κ3  20  οιη  και  ΚΚΑ  |  οιη  διαψαλμα  Κ3  21  ο  θεο$ 
2°  ΒΚε·3Κ3]  οιη  ο  Ν*  |  σωξειν]  σωσαι  Κ3  \  του  κυρίου]  +  κυ  Κε·3 Κ3  22  πλημ- 
μελιαις  (-λειαι*  ΒΆλ})  ΒΝε·3Κ3νίΛ]  πλημμελια  Ν*  |  αυτού  ι°]  αυτών  Β3ΐ3Νε·3  οιη 
Κ*  25  πορίαι  οΐδ]  πορειαι  Β3ΐ,Κ  |  βασιλέως]  +  μου  Ν0·3  26  εχομενα  ΝΚ3 
27  τον  κυριον]  οηι  τον  Κ0·3  Κ3  28  οιη  άρχοντες  Ιούδα  ηγ.  αυτών  Ν*  (Ιιαο 
Νε·3)  |  Χεφθαλειμ  Ν  Νεφθαλειν  Κ3  29  θεο$]  ρΓ  ο  Β3ΐ)ΝΚ3  |  κατηρτίσω] 
κατιργασω  Νε·3  κατηργασω  Κ3  |  ημιν]  ρχ  εν  Κ3  31  δαμαλεσι  Βίν!(3  |  των 
λαων]  λαων  βαρ  Γ&5  Κ1  του  λαου  ΚΆ  (των  λαων  Κ13)  |  οηι  μη  Νε·3Κ3  |  άπο- 

κλεισθήναι] εκκλεισθηναι  Κ0·3  Κ3 
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διασκόρπισαν  εθνη  τα.  τους  πολέμους  θελοντα.  Β 

32  32ή£ουσιν  πρέσβεις  εξ  Αιγύπτου, 
Αίθιοπία  προφθάσει  χείρα  αυτής  τω  θεω. 

33  33αί  βασιλεΐαι  της  γης,  ασατε  τω  θεω,  ψάλατε  τω  κυρίω. 
διάψαλμα. 

34  34 ψάλατε  τω  θεω  τω  επιβεβηκότι  επ\  τον  ούρανόν  τοϋ  ουρανού 
κατά  ανατολάς. 

Ιδού  δώσει  εν  τη  φωνή  αύτοϋ  φωνήν  δυνάμεως. 
35  35δότε  δόξαν  τω  θεω- 

επί  τον  Ισραήλ  ή  μεγαλοπρεπία  αυτού, 
και  ή  δύναμις  αυτού  εν  ταϊς  νεφελαις. 

36  36 θαυμαστός  6  θεός  εν  τοις  όσίοις  αυτού· 
6  θεός  Ισραήλ,  αυτός  δώσει  δύναμιν  και  κραταίωσιν  τω  λαω 

αυτού' και  ευλογητός  ό  θεός. 

ΞΆ' 

*  Ει$  τό  τέλος,  νπερ  των  άλλοιωθησομενων' 
'  τφ  Ααυείδ. 

2  2Σώσόν  με,  ό  θεός,  οτι  εισήλθοσαν  ύδατα  εως  ψνχής  μου. 
3  3ενεπάγην  εις  ύλην  βυθού,  κάϊ  ουκ  εστίν  ύπόστασις' 

ήλθον   εις  τα.  βάθη  τής  θαλάσσης,   και  καταιγϊς  κατεπόν- 
τισίν  με. 

4  4 ε κοπίασα  κράζων,  εβραγχίασεν  ό  λάρυγζ  μου, 
εξέλιπον  οι  οφθαλμοί  μου  από  τού  εγγίζειν  επ\  τον  θεόν  μου. 

5  5 επληθΰνθησαν  νπερ  τας  τρίχας  τής  κεφαλής  μου  οι  μισούντές 
με  δωρεάν 

εκραταιώθησαν  οι  εχθροί  μου  ο'ι  ε'κδιώκοντες  με  άδίκως' 
α  ουχ  ηρπασα  τότε  άπετίννυον. 

6  6ό  θεός,  συ  εγνως  τήν  άφροσύνην  μου, 
και  αι  πλημμελίαι  μου  από  σού  ουκ  εκρΰβησαν. 

32  θεω]  Έω  Ν*  (θω  Ν0·3)  33  θεω]  κω  Ν*  {θω  Κε·3)  |  κυριω]  θώ  Ν*  {κω  «Κ 
Κ0·3)  |  οηα  διάψαλμα  Κ3  34  οπι  ψάλατε  τω  θεω  Χ  |  θεω]  κυριω  Κ3  |  κατα 
ΒΚε·3  Κ.3]  κατ  £<*  |  οιβ  ιδου  Ν*  (ηαΙ>  Κ0·3)  |  οηι  εν  ΚΚ3  |  τη  φωνή]  την  φωνην  IV ' 
35  μεγαλοπρέπεια  Β3ϋ  36  οσίου]  άγιοι*  ΚΚ3  |  Ισραήλ]  ρΓ  του  Ν*  (οιη  Κε·3)  | 
οηι  και  7°  Κ°.·8Κβ  —  8ΐίοη  84  Β  8ο  Ν  ((1ε  Κ  ηοη  Πς)  Ι,ΧνίΙΙ  3  ενεπαγη 
Κ3  {-γην  Κ*>)  |  υλην]  ιλυν  Β*>  {ιλην  Οοζζ™»"1)  Κ3  |  βυθού]  β  ηοη  ΐηδΐ  Β>'  | 
απόστασα  Κ>  (υπ.  10ή  4  εβραγχνιασεν  Β*Ν*  {εβραγχίασεν  Β*>ΦΛΚ)  \ 
εγγι&ιν]  (λπι'ςειν  Β3*"1*)1^1*)  ΝΚ+μβ  Κ.  Ο  (κδιωκοντες]  διωκοντα  Ν 
6  πλημμξλείαι  ΒΛ  |  εκρΰβησαν]  απεκρυβησαν  Ν0·3 

299 



ι,χνιπ  7 ΨΑΛΜΟΙ 

Κ        7 μη  αισχννθ€ίησαν  βίτ'  έμο\  οι  ύπομένοντές  σε,  Κύριε  τών  δυνά-  η 

μεων 
μη  έντραπείησαν  έπ'  έμοϊ  οι  ζητοϋντές  σε,  ό  θεος  του  Ισραήλ. 

%οτι  ένεκα  σον  ύπήνεγκα  όνειδισμόν,  8 
έκάλυψεν  ϊντροπη  το  πρόσωπον  μον 

9άπηλλοτριωμένος  ίγενήθην  τοις  άδελψοις  μον,  9 
και  ξένος  τοις  νιοίς  της  μητρός  μον 

*"6τι  6  ζήλος  τον  οίκον  σον  καταφάγεταί  μ€,  ίο 
κα\  οι  όνειδισμοϊ  των  όνειδιζόντων  σε  επέπεσαν  έπ'  εαε. 

"και  συνέκαμψα  Ιν  νηστία  την  ψυχήν  μον,  ιι 
και  έγενήθη  εις  όνειδισμόν  εμοι· 

1Ζκα\  έθέμην  το  ενδυμά  μον  σάκκον,  ι2 
και  έγενόμην  αύτοΐς  εις  παραβολήν. 

13 κατ   (μον  ήδολέσχουν  οί  καθήμενοι  Ιν  πύλη,  13 
και  εις  εμέ  εψαλλον  οι  πίνοντες  τον  οΐνον. 

14  βγω       τγι  προσευχή  μον  προς  σε,  Κύριε·  τ4 
καιρός  ευδοκίας,  ό  θεός- 

εν  τώ  πΧήθει  του  ελέους  σον 
επάκονσον,  εν  αλήθεια  της  σωτηρίας  σον. 

15σώσόν  με  άπο  πηλοί/,  Ίνα  μη  ενπαγώ·  ι5 
ρυσθείην  εκ  των  μισονντων  με  και  εκ  τον  βάθονς  των  υδάτων. 

ι6μή  με  καταποντισάτω  καταιγϊς  ύδατος,  ι6 
μηδέ  καταπιετω  με  βνθός, 

μηδέ  συνσχέτω  έπ'  έμέ  φρέαρ  το  στόμα  αύτοΰ. 
17 εισάκονσόν  μον,  Κύριε,  οτι  χρηστόν  το  ελεός  σου·  1 7 

κατά  το  πλήθος  των  οίκτειρμων  σου  επίβλεψον  (π'  έμέ' 
18  οτι  θλίβομαι,  ταχύ  ε  π  άκουσον  μου.  ι3 

ζ9πρόσχες  τή  ψυχή  μου  και  λύτρωσαι  αυτήν,  ίο 
ένεκα  τών  εχθρών  μου  ρύσαί  με. 

20 σύ  γαρ  γινώσκεις  τον  όνειδισμόν  μου  εο 

«Κ       7  εμοι  οίδ]  εμε  Β3ί1>  Κ  |  Κνριε]  +  Γε  ΝΚ  10  ̂ ολο?  Κ*  (^λοϊ  Κ3)  | 
καταφάγεταί]  κατεφαγε  Β1*  κατεφαγεν  Κε·3Κ  11  σννεκαμψα]  σννεκαλνψα 
Κ0·3  Κ  ί  νηστεία  Β3*5  \  εγενηθη]+μοι  Κ  |  ονιδισμον$  Νε·3  |  οηι  εμοι  Κ 
12  εγενομην  ΒΚ°·3Κ.]  εγενηθην  Ν*  13  πν\αι$  Νε·3Κ.  |  τον  οινον]  οηι  τον 
^ε·3  14  επακουσον]  +  μον  Β3Ϊ>Κ  |  σωτήριας  σου]  σωτήρια  εμου  Β6(ΐ11 
15  εμπαγω  Β3ί)  |  τον  βάθους]  των  βαθέων  Νε·3Κ3  16  σννσχέτω 
{σνσχ.  Β6^)]  συνεχετω  Κ  17  εισακονσον  (οισακ.  Κ*  εισακ.  Χ1*"·3·)]  επά- 

κονσον Κ  |  εμε]  +  κ  (οηι  και  ̂ Κ)  μη  αποστρεψης  το  πρόσωπον  σον  απο  τον 
παώοι  σον  Β35Γη^5υΡΧΚ  18  ταχν  Κ*  20  οηι  γαρ  Κ  I  μον]  εμου 
Ν*  (μου  Νε·3) 

3οο 



ΨΑΛΜΟΙ 
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και  την  αισχύνην  μου  και  τήν  εντροπήν  μου·  ϋ 
εναντίον  σου  πάντες  οι  θλίβοντες  με. 

2ΐ       21  όνειδισμόν  προσεδόκησεν  η  ψυχή  μου  και  ταλαιπωρίαν 
και  ύπεμεινα  συνλυπούμενον,  και  ούχ  ύπήρζεν, 
και  παρακαλούντα,  και  ούχ  εύρον. 

22  22 και  έδωκαν  εις  τό  βρωμά  μου  χολήν, 
και  εϊς  την  δίψαν  μου  (πότισαν  μ*  οξος. 

23  23γενηθήτω  ή  τράπεζα  αυτών  ενώπιον  αυτών  εις  παγίδα, 
και  6ΐ?  άνταπόδοσιν  και  σκάνδαλον 

24  24 σκοτισθήτωσαν  οι  οφθαλμοί  αυτών  του  μή  βλεπειν, 
και  τον  νώτον  αυτών  δια  παντός  σύνκαμψον 

25  25εκχεον  επ'  αυτούς  την  όργήν  σου, 
και  6  θυμός  της  οργής  σου  καταλάβοι  αυτούς. 

26  2βγενηθήτω  ή  επαυλις  αύτών  ήρημωμενη, 
και  εν  το7ς  σκηνώμασιν  αυτών  μή  έστω  6  κατοικών 

27  21  οτι  ον  σύ  επάταξας  αυτοί  καταδίωξαν, 
και  67Γί  τό  άλγος  τών  τραυμάτων  μου  προσεθηκαν. 

28  28 πρόσθες  άνομίαν  ίίττΐ  την  άνομ'ιαν  αύτών, 
και  μή  είσελθετωσαν  (ν  δικαιοσύνη  σου· 

29  29 εξαλειφθήτωσαν  εκ  βίβλου  ζώντων, 
και  μετά  δικαίων  μή  γραφήτωσαν. 

3ο       30  πτωχός  και  αλγών  είμι  εγώ, 
και  ή  σωτηρία  του  προσώπου  σου  άντελάβετό  μου. 

3γ       31αίνεσω  τό  όνομα  του  θεού  μετ  ωδής, 
μεγαλυνώ  αύτόν  εν  αίνεσει, 

32  32  και  αρέσει  τω  θεω  υπ  ε  ρ  μόσχο  ν  νεον  κέρατα  εκφεροντα  και 
όπλάς. 

33  33ίδ€τωσαι/  πτωχοί  και  εύφρανθήτωσαν, 
εκζητήσατε  τον  θεόν  και  ζήσεσθε. 

20  εναντίον]  ενώπιον  Κ  21  ψνχη  ΒΝα3  Κ]  κάρδια  ̂ *ε·ι>  |  σ«/λλυ-  Ν 
πονμενον  Β13  |  και  ουχ  νπηρξεν ...ονχ  ενρον]  και  ονχ  ευρον  και  παρακ.  και 
ουχ  νπηρχεν  Κ*  και  ουχ  νπηρχεν  και  παρακαλούνταν  (ΐΐα  Κ)  και  ουχ 
ενρον  Κ0·3  23  πακιδα  Κ  |  σκανδαλον]  ρ  γ  ευ  Κ  Κ.  24  σνγκαμψον 
Β1*  25  ο  θνμος  τψ  οργής  σον  καταλάβοι  ΒΝ^Κ]  ο  θ.  σον  λαβοι 
Κ*  26—32  οηι  γενηθητω.,.οπλας  Κ*  (Ιιαΐ)  Κ<-»πΐ£νκΐ)  27  οιη 
ον  Κ3  28  εισίλθατωσαν  Κ3  30  οπι  και  7°  Κ^3  |  οπι  τον  πρόσωπον 
Κ0·3  Κ3  |  αντελαβετο]  ρΓ  ο  0εο*  ΝΚ3  31  του  0εοι/]  4-  μον  Ν°·α  Κι'  |  μετ] 
μετά  Κ  32  οϊώ  εκφεροντα  Κ*  (Ηαπ  Ν0·3)  33  εκζητήσατε]  ζητήσατε 
Κ  |  ί^εο^]  κνριον  Κ  |  ζησεσθε  Β3ΐ)  (-σ#αι  Β*)]  ζησεται  17  ι/Ί/χη  ̂ μωρ  (κμωΐ' 
Νε·3)  κ*κ 
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13       34υτι  εισήκονσεν  τών  πενήτων  6  κύριος,  34 
και  τονς  πεπεδημένονς  αυτόν  ουκ  έζονδένωσεν. 

35αινεσάτωσαν  αυτόν  οι  ουρανοί  κάΊ  ή  γή,  35 
θάλασσα  κα\  πάντα  τα  έρποντα  εν  αντοις. 

3βοτι  ό  θεός  σώσει  την  Σιών,  3<5 
και  οίκοδομηθήσονται  αι  πόλεις  της  Ιουδαίας, 
και  κατοικήσουσιν  εκεΐ  και  κΧηρονομήσουσιν  αυτήν 

37  και  τό  σπέρμα  τών  δούλων  αυτοί)  καθεί-ουσιν  αυτήν,  37 
και  οι  άγαπώντες  τό  όνομα  αύτοϋ  κατασκηνώσουσιν  εν  αντί]. 

αΘ' 

ΕΪ5  τό  τέλος·  τψ  Αανειδ  εις  άνάμνησιν,  εις  το  (ί^χχ") Σώσαί  με  Κίφιον. 

2 Ό  θεός,  εις  την  βοήθειάν  μου  πρόσχες·  2 
3 αϊσχυνθείησαν  και  εντραπείησαν  οι  ζητοΰντές  μου  την  ψνχήν,  3 

άποστραφείησαν  εϊς  τα  οπίσω  και  καταισχννθείησαν  οι  βουλό- 

μενοί  μοι  κακά· 
4 άποστραφείησαν   παραυτ'ικα  αϊσχυνόμενοι  οι  λέγοντες   μοι  4 

Εύγε  εύγε. 
Β άγαλλιάσθωσαν    και   εύφρανθήτωσαν    επ\    σοι  πάντες  οι  ζη-  5 

τούντες  σε, 

και  λεγετωσαν   δια.   παντός   ΜεγαΧννθήτω   ό   θεός,  οι  άγα- 
πώντες τό  σωτήριόν  σου. 

°έγώ  δε  πτωχός  και  πένης·  ό  θεός,  βοήθησόν  μοι·  6 
βοηθός  μου  και  ρύστης  μου  ει  σύ·  Κύριε,  μή  χρόνισες. 

Ο' 

Τ  φ  Ααυειδ,  νιων  Ίωναδάβ  και  τών  πρώτων  ί/νχη 
αίχμαλωτισθέντων. 

Ό  θεός,  επ\  σοι  ήλπισα,  μή  καταισχννθείην  εις  τον  αιώνα.  ι 

2ε'ν  τη  δικαιοσύνη  σον  ρΰσαί  με  και  έξελού  με,  2 

«Κ       34  εζονδενωσει  Κ*  (·σεν  Κ0·3)  Κ        35  έρποντα  εν  ανταις  ΒΝε·3Ι\.]  πέρατα 
της  77??  ̂ *  36  Σειων  ̂   37  αυτού  ί°]  σον  Κ  —  8ΐίε1ι  ̂ 6  Β  75  ̂  
(64  Κ*)  ΙίΧΙΧ  1  οπι  εις  το  σωσαι  με  Κνριον  Κ  2  προσχες]  +  κε 
εις  το  βοηθησαι  μοι  σπενσον  Β3?ΐ3?ιη2'ηΓΚ<:·&Κ  +  κ6  ευ  το  β.  μ.  θελησον  Κ* 
3  αϊσχυνθείησαν]  αισχυνθητωσαν  |  εντραπείησαν]  εντραπητωσαν  ς\Κ  \  την 
ψυχην  μου  £χε·3  Κ  |  βουλομείΌΐ]  λογιζόμενοι  Κ  4  άποστραφείησαν]  απο- 
στραφητωσαν  Κ        5  και  εύφρανθήτωσαν  δνιρ  1*3.5  Κ13  |  σε]  +  ϊΓε  Κε·3Κ  |  θεος] 
κνριος  Κ  6  πτωχός]  +  ειμι  6<ε·3  |  πένης]  +  ειμι  Κ  |  βοηθησον]  βοηθει  Κ 
ρυστης]  υπερασπιστής  Κ  |  συ  ει  Κ  —  δίίοΐι  9  Β  ίο  Ι,ΧΧ  1  τω 
Ααυειδ]  +  ψαλμός  Ν  Κ.  |  νιων]  ρι*  των  Κ  |  Ιωναδαβ]  Αμιναδαμ  Κ  |  οηα  ο  0εο? 
ΝΚ  |  ̂λ-τισα]  +  κε  2  οιτι  και  εξελον  με  Χ*  (Η&Ι)  κ  εξ.  με  Κ0·3) 

?,02 
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κλ7νον  προς  με  τό  ους  σου  και  σώσόν  με.  Β 
3  3γενού  μοι  εις  θεόν  ύπερασπιστην, 

«Γ  τόπον  όχυρόν  του  σώσαί  μ*· 
οτι  στερέωμα  μου  κα\  καταφυγή  μου  ει  συ. 

4  4ό  θεός,  ρύσα'ι  με  ε'κ  χειρός  άμαρτωλού, 
εκ  χειρός  παρανομούντος  κα\  άδικούντος· 

5  5 οτι  σύ  εΐ  η  υπομονή  μου,  Κύριε· 
Κύριος  η  ελπίς  μου  εκ  νεότητός  μου. 

6  6 «VI  σε  επεστηρίχθην  από  γαστρός, 
εκ  κοιλίας  μητρός  μου  σύ  μου  εί  σκεπαστής· 
εν  σοι  η  ύμνησ'ις  μου  δια  παντός, 

η        7 ωσεϊ  τέρας  εγενηθην  τοϊς  πολλοίς, 
κα\  σύ  βοηθός  κραταιός. 

8  Ηπληρωθητω  τό  στόμα  μου  αίνεσεως, 
οπως  υμνήσω  την  δόξαν  σου, 
ολην  την  ημεραν  την  μεγαλοπρεπίαν  σου. 

9  9 μη  άπορίψης  με  εις  καιρόν  γηρους, 
εν  τω  εκλιπείν  την  Ισχύν  μου  μη  ενκαταλίπης  με. 

ίο       10 οτι  είπαν  οι  εχθροί  μου  εμοί, 
κα\  οι  φυλάσσοντες  την  ψυχήν  μου 

ιι         εβουλεύσαντο  επ\  τό  αυτό,  "λέγοντες  Ό  θεός  ε'νκατελιπεν  αύτόν' 
καταδιώξατε  κα\  καταλάβετε  αυτόν, 
οτι  ουκ  εστίν  ό  ρυόμενος. 

ΐ2       12  ό  θεός,  μη  μακρύνης  άπ'  εμού, 
13  13αϊσχυνθήτωσαν  κα\  εκλιπετωσαν  οι  ενδιαβάλλοντες  την  ψν- 

χην  μου, 
περιβαλεσθωσαν   αϊσχύνην    κα\  εντροπην    οι   ζητούντες  τα 

κακά  μοι. 

ΐ4       1Αέγα>  δε  δια  παντός  ελπιώ, 

3  εις  τόπον]  ρΓ  και  ΚΙ<  4  ο  θεος]  +  μου  #Κ  \  εκ  2°]  ρΓ  και  Κ 
6  επεστηρίχθην]  επερριφην  Κ.  |  απο  γαστρος]  εκ  ματρος  (δϊο)  Κ  |  μητρός]  ρτ 
της  Κ  |  μου  ει  σκεπαστής  ΒΚΚ*]  ει  ο  υπερασπιστής  μου  Κ*  |  υμνησις]  νπο- 
μνησις  Κ  7  βοηθός]  +  μου  ΝεαΚ  8  αινεσεως]  +  Κνριε  Κ  |  οιώ  οπως  υμν. 
την  δ.  σου  Κ*  (Ηαΐ)  Κ0·3)  |  την  μεγαλοπρεπίαν  (-πειαν  Βα1))  Β*Νε·3Κ.]  της 
μεγαλοπρεπιας  Ν*  9  απόρριψης  Β4,1>Κ  |  γηρως  Κ*  (γηρονς  ̂ €·η)  |  εκλι- 
πειν  Κ  (εκλιπιν  Β*)]  εκλειπειν  Β&1:>  |  ισχνν]  ψνχην  Κ  |  εγκαταλιπης  ΒΛ?1ί^ 
11  εγκατελιπεν  Β^'Κ  |  ρυομενος]  +  αυτόν  Κ  12  ο  θεος]  +  μου  Β:ι,)^(:·αΚ  | 
εμου]  +  ο  θς   μου  εις  την  βοηθειαν  μου  προσχες  13  εκλιπετωσαν 
(εκλειπ.  Β'Ί,))]  εντραπετωσαν  Κ  \  τα  κακα]  οίη  τα  Κ        14  ελπιω]  επι  σε  ελπιω 
Ν*  Κ  (ελπία)  ελπιω  επι  σε  Κ0·8 
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και  προσθήσω  £πι  πάσαν  την  αΐνεσίν  σου. 

>3το  στόμα  μου  εζαγγελει  την  δικαιοσύνην  σον,  1 3 
ολην  την  ήμεραν  την  σωτηρίαν  σον, 
οτι  ουκ  εγνων  πραγματίας. 

ί6εϊσελεύσομαι  εν  δυναστία  Κνρίον  ι6 
Κύριε,  μνησθήσομαι  της  δικαιοσύνης  σον  μόνον. 

'7εδίδαξάς  με,  ό  θεός,  €Κ  νεότητός  μον,  5  7 
και  μέχρι  νυν  άναγγελώ  τα  θαυμάσια  σον, 

,8καί  Ζως  γήρους  και  πρεσβείου'  ό  θεός,  μη  ενκαταλίπτ)ς  με  ι8 
«ΰϊ  αν  απαγγείλω  τον  βραχίονα   σον   πάση  τι}  γενεά  τΐ\ 

ερχομεντ), 
την  δυναστίαν  σου  19 και  την  δικαιοσύνην  σου,  19 

ό  θεός,  εως  υψίστων,  ά  εποίησας  μεγαλεία, 
ό  θεός,  τις  ομοιός  σοι ; 

206τι  εδειξάς  μοι  θλίψεις  ποΧΧάς  και  κακά,  2ο 
και  επιστρεψας  εζωοποίησάς  με, 

και  εκ  των  άβύσσων  της  γης  πάΧιν  ανήγαγες  με,  Ζτ  πΧεο-  2ΐ 
νάσας  την  δικαιοσύνην  σου. 

και  επιστρέψας  παρεκάλεσάς  με, 
και  εκ  των  άβύσσων  πάλιν  ανήγαγες  με. 

?2και  γαρ  έξομολογήσομαί  σοι  εν  σκεύει  ψαλμοί·  την  άλήθειάν  ?2 σου, 

ψαλώ  σοι,  ό  θεός,  εν  κιθάρα,  6  άγιος  του  Ισραήλ. 

2*άγαλλιάσονται  τα  χείλη  μου  οταν  ψάλω  σοι,  23 
και  η  ψυχή  μου  ην  ελυτρώσω. 

24ίτι  δε  και  η  γλωσσά  μου  ολην  την  ήμεραν  μελετήσει  τήν  δικαι-  24 
οσυνην  σου, 

οταν  αίσχυνθώσιν  και  εντραπώσιν  οι  ζητονντες  τά  κακά  μοι. 

15  εξαγγελει]    αναγγελει  I  π ραγ ματιάς]  γραμμάτια*  ΒΆ^Κ  (-τεια$) 
16  δυναστεία  Β3ΐ,Κ  17  εδίδα|α5  με  ο  θεο$]  ο  θψ  μον  α  εδιδ.  με  &<ε·3  | 
νυν]  ρΓ  του  Κ0·3  |  αναγγελω]  απαγγελω  Κ  απαγγέλλω  Κ  18  γηρω$  Β3ΐ>  \ 
πρεσβιου  Β*  {πρεσβειου  Β35 Κ)  |  ο  θεο$]  +  μου  Κ0··1  \  εγκαταλιπη*  Β3?ι>  ενκατε- 
λιπε*  Κ  |  οιη  αν  Κ*  (η&Ι)  Νε·3)  Κ*  ου  Κ3  \  απαγ-γειλω]  απαγγέλλω  Κ* 
απαγγελω  Κ3  |  παση  τη  γενεά]  τη  γενεά  τάση  ̂ °-3  πάση  γενεά  γενεά  (δίο)  Κ  | 
ερχόμενη]  επερχόμενη  Κ  |  δυναστειαν  Β3ΐ)  19  εποιησα*]  +  μοι  Χ0·3  |  μεγα- 

λεία] τα  θαυμάσια  σου  Κ.  20  οτι]  οσα*  Κ0·3  |  κακα]  κακα*  Κ  21  7τλ60- 
νασα*]  επλεονασα*  &Κ  +  επ  εμε  Κ  |  δικαιοσυνην]  μεγαλωσυνην  Κ  |  οπι  και 
εκ  των  αβ.  π.  ανήγαγε*  με  Κ  |  αβυσσων]  +  της  γη*  22  και  γαρ]  +  εγω 
Β3,3ί<Κ  |  οπι  εν  σκευει  ψαλμού  Κ  |  σκενει]  σκευεσιν  Κ  \  ο  6}  ψαλω  σοι  Ν  \ 
αγιοί  Ισραήλ  Κ*  (ο  αγ.  του  Ισρ.  Κ3)  —  8ΐίςΗ  53  Β  51  ̂  5  2  Κ 
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^  ΕΪ5  Σολομών. 
ι         Ό  θεός,  το  κρίμα  σου  τω  βασιλεΐ  δός, 

και  την  δικαιοσύνην  σου  τω  υιω  του  βασιλέως, 

2  2κρίνειν  τον  λαόν  σου  (ν  δικαιοσύνη  και  τους  πτωχούς  σου 
εν  κρίσει. 

3  3άναλαβετω  τα  ορη  ειρηνην  τω  λαω  σου  και  οι  βουνοί. 
4  Λεν  δικαιοσύνη  κρίνει  τους  πτωχούς  δτου  λαοί)·  §  χ 

και  σώσεις  τους  υιούς  των  πενήτων, 
και  ταπεινώσει  συκοφάντην 

5  5 και  συνπαραμενεΐ  τω  ηλίω, 
και  προ  της  σελήνης  γενεάς  γενεών. 

ό        6 και  καταβησεται  ως  ύετος  επ\  πόκον, 
και  ώσε\  σταγόνες  στάζουσαι  επ\  την  γην. 

7  7  άνατελεΐ  εν  ταις  ημεραις  αυτού  δικαιοσύνη, 
και  πλήθος  ειρήνης  εως  ου  άνταναιρεθη  η  σελήνη. 

8  8 και  κατακυριεύσει  άπ6  θαλάσσης  εως  θαλάσσης, 
και  άπο  ποταμού  εως  περάτων  της  οικουμένης. 

9  ̂ ενώπιον  αυτού  προπεσούνται  Αίθίοπες, 
και  οι  εχθροί  αυτού  χούν  λίξουσιν 

ίο       10 βασιλείς  θαρσεϊς  και  αί  νήσοι  δώρα  π  ροσοίσουσιν, 
βασιλείς  Αράβων  και  Σαβά  δώρα  προσάξουσιν 

ιι       11  και  προσκυνησονσιν  αύτω  πάντες  οι  βασιλείς, 
πάντα  τα  εθνη  δουλεύσουσιν  αύτω. 

ΐ2       12οτι  ερύσατο  πτωχόν  εκ  χειρός  δυνάστου, 
και  πένητα  ω  ούχ  ύπηρχεν  βοηθός- 

13       13φείσεται  πτωχού  και  πένητος, 
και  ψυχάς  πενήτων  σώσεΐ' 

ΐ4       Ι4ί'κ  τόκου  και  εξ  αδικίας  λυτρώσεται  τάς  ψυχάς  αυτών, 
και  εντιμον  το  όνομα  αυτών  ενώπιον  αυτού. 

1.Χ XI  1  Σαλωμων  Β3ΐ}Κ  Σαλομωνα  Κ  +  ψαλμός  Κ  |  τω  2°]  ω  Κ  |  υιω  τον  ΜΚ'Γ 
βασιλέως  δυρ  ταδ  Β1?3?  2  λαον]  λεων  Κ  3  αναλαβετωσαν  Κ0·ηΚ  | 
οπι  σου  Κ  4  εν  δικαιοσιη>η]  οπι  εν  Κ*  δικαιοσννην  Ν°·&Κβ  |  σώσει 
Ββ1>ΚΚΤ  5  συμτταραμενει  Β3?1)Κ.  β  οπι  και  ι°  Νεί1Τ  |  ω*]  ωσει 

|  της  γης  Τ  7  ου]  του  (ου  #,1θ  Ά)  8  κατακυρίευση  Τ  10  αι 
νήσοι]  οπι  αι  ΚΤ  |  π  ροσοίσουσιν]  προσαξουσιν  £<*  (ττροσοισ.  Χ03)  προσοισωσιν 
Τ  |  προσαξωσιν  Τ  11  ττροσκυνησωσιν  Τ  |  αυτω  ι°]  αυτόν  Κ  |  βασιλείς] 
+  της  Ύης  ΚΚΤ  |  δουλευσωσιν  Τ  12  ερρνσατο  Βη1)ΚΚ  |  οπι  βκ  χίΐροϊ  Κ°·α 
οπι  χειρός  Τ        14  λυτρωσηται  Τ  |  αυτών  2°]  αυτού  ΚΤ  |  αυτού]  αυτών  ΚΚΤ 
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Β       15 και  ζησεται  κα\  δοθησεται  αυτω  εκ  τον  χρνσίον  της  Άρα/3ία?,  15 
και  προσεύχονται  περί  αντον  δια  παντός, 
οΧην  την  ημεραν  ενΧογησονσιν  αυτόν. 

ι6εσται  στήριγμα  εν  τη  γτ}  επ'  άκρων  των  όρεων  ι6 
νπεραρθησεται  νπερ  τον  Αίβανον  ό  καρπός  αντον, 
και  εξανθησονσιν  εκ  πόλεως  ώσε\  χόρτος  της  γης. 

1?εστω  τό  όνομα  αντον  ενΧογημενον  εις  τονς  αιώνας,  \η 
προ  τον  ηΧίον  διαμενεϊ  το  όνομα  αντον· 

και  ενΧογηθησονται  εν  αίιτω  πάσαι  αί  φνΧαΙ  της  γης, 
πάντα  τά  εθνη  μακαριονσιν  αντόν. 

1>{ενΧογητός  Κύριος  ό  θεός  ΊσραήΧ,  ό  ποιών  θαυμάσια  μόνος,  ι8 
19 και  ευΧογητόν  τό  όνομα  της  δόξης  αντον  είς  τον  αιώνα  και  19 

61$·  τον  αιώνα  τον  αίώνος' 
και  πΧηρωθησεται  της  δόξης  αντον  πάσα  η  γη. 

γένοιτο,  γένοιτο. 

20'Έιξέ\ιποι>  οι  ΰμνοι  Αανειδ  του  υίοΰ  Ίεσσαί.  20 

ΝΚΤ       15  ενλογησωσιν  Τ  16  αυτόν]  αντων  Τ  |  εξανθησωσιν  Τ         17  εστω] 
εσται  Τ  |  αντον  ι°  ΒΚ*οΐ5ΚΤ]  τον  κυ  Χ0  *  \  ενλογηθησονται]  ενενλογ.  ΚΖΆΚΤ 
18  Ισραήλ]  ρΓ  τον  Κ  19  ενΧογητον]  ενΧογημενον  ΚΡ·*·  |  οιώ  615  τον  αιώνα 
(ι°)...της  δόξης  αυτόν  Ν*  (Ιιαβ  Χα&)  |  πάσα  η  γη  Β^ε·3ΚΤ]  εν  παση  τη  γη 
20  εξεΧειπον  Τ  (  του  νιον]  οηι  του  Τ  —  8ίίείι  41  Β  4°  ̂   4  2  Κ- 
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)  Ψαλμός  τφ  Άσάφ. 
ι  Ώί  αγαθός  τω  Ισραήλ  ό  θεός,  τοϊς  ευθεσι  ττ)  καρδία. 

2  2  ε  μον  δε  παρά  μικρόν  εσαΧεύθησαν  οι  πόδες, 
παρ*  όΧίγον  εξεχνθη  τα  διαβήματα  μον. 

3  3υτι  εζηΧωσα  ίιϊ\  τοϊς  άνόμοις,  εϊρηνην  αμαρτωλών  θεωρών 
4  4οτι  ουκ  εστίν  άνάνενσις  εν  τω  θανάτω  αυτών, 

και  στερέωμα  εν  ττ}  μάστιγι  αυτών 
5  5εν  κόποις  ανθρώπων  ουκ  εισίν, 

και  μετά  ανθρώπων  ου  μαστιγωθησονται. 

6  6  δια  τούτο  εκράτησεν  αυτούς  η  νπερηφανία, 
περιεβάΚοντο  άδικ'ιαν  κα\  άσέβειαν  αυτών. 

7  7  εξελενσεται  ως  εκ  στεατος  η  αδικία  αυτών, 
διηλθον  είς  διάθεσιν  καρδίας· 

8  Βδιενοηθησαν  και  εΧάΧησαν  εν  πονηρία, 
άδικίαν  είς  το  νψος  ελάλησαν 

9  9εθεντο  εις  ονρανον  το  στόμα  αυτών, 
και  ή  γλώσσα  αυτών  διηλθεν  επ\  της  γης. 

ίο       10 δια  τούτο  επιστρέψει  ό  Χαός  μον  ενταύθα, 
κα\  ημεραι  πλήρεις  ευρεθησονται  αυτοις, 

ιι       11  και  είπαν  ΊΙώς  εγνω  ό  θεός; 
και  ει  εστίν  γνώσις  εν  τω  νψίστω ; 

12  12 ιδού  αμαρτωλοί  και  εύθηνοΰνταΐ' 
εϊς  τον  αιώνα  κατεσχον  πλοντον. 

13  13 και  €ΐ7τα  "Αρα  ματαίως  εδικαίωσα  την  καρδίαν  μου, 
και  ενιψάμην  εν  άθωοις  τάς  χείρας  μον, 

ΐ4       14  και  εγενόμην  με  μαστιγωμένος  οΧην  την  ημεραν, 
και  ό  εΧεγχός  μον  είς  τάς  πρωίας. 

Ι^ΧΧΙΙ  1  τω  Ισρ.  ο  θεος]  ο  θ$  τω  Ισρ.  Κε·Λ  ο  θεος  του  Ισρ.  Κ  Τ  |  ενθεσι  ΝΚΤ 
ΒΚΚΤ  4  οπή  εν  ι°  Κ*  (Ηαΐ)  Κ0-3)  Κ  6  νπερηφανία]  +  «5  τέλος 
(Γαδ  Κε1>)  Κ8Τ  |  ασεβειαν  και  αδικιαν  Κ*  (αδ.  και  ασ.  Κε·3)  |  ασεβιαν  Τ  |  αυ- 

τών] εαυτών  Τ  7  ωϊ]  ωσει  Κ*  (ω?  Κε·3)  |  διηλθοσαν  ΚΤ  8  ίλα- 
Χησαν]  σ  ηοη  ϊηδΐ  |  εν  πονηρία]  πονηρά  Τ  10  δια  το  Β*  (δ.  τοντο 
Β35<ν!<1')  |  ημεραι]  ρΓ  αι  Κ°·*Τ  |  αυτού]  ρ  γ  εν  ΝΚΤ  11  ειπον  Τ  I  ει  εστίν] 
ειστιν  Κ  12  αμαρτωλοί]  ρΓ  ούτοι  Β3ΐ),ηεΚΚΤ  |  ενθηνοννταις  ̂ εα  ενθη- 
νουντες  ΚΤ          13  βΐ7τα]  ειπον  Τ 
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Β       15  βί  ελεγον  Αιηγήσομαι  όντως,  ι5 
ιδού  τί)  γενεά  τών  νίών  σον  ησννθετηκα. 

16 και  νπεΧαβον  τον  γνώναι·  ι6 
τοντο  κόπος  Εναντίον  μον, 

Γ/εως  εϊσεΧθω  εις  το  άγιαστηριον  τον  θεον,  ΐ7 
και  σννώ  εις  τά  έσχατα. 

1%πΧην  δια  τάς  δοΧιότητας  εθον  αντοϊς.  ιδ 
19  πώς  εγενοντο  εϊς  ερημωσιν  ;  19 
εξάπινα  εξεΧιπον,  άπώΧοντο  δια  την  άνομίαν  αντών. 

^ώσει  εννπνιον  εξεγειρομενον,  2ο 
Κνριε,  εν  τΐ]  πόΧει  σον  την  εικόνα  αντών  εξονδενώσεις. 

81  οτι  ηνψράνθη  η  κάρδια  μον,  και  οι  νεφροί  μον  ηΧΧοιώθησαν  2ΐ 
22και  εγώ  εξονδενωμενος  και  ονκ  εγνων,  22 

κτηνώδης  εγενόμην  παρά  σοι. 
23 και  βγω  δια  παντός  μετά  σο€·  23 

εκράτησας  της  χειρός  της  δεξιάς  μον, 
Ηεν  τί)  βονΧβ  σον  ώδήγησάς  με,  24 

και  μετά  δόξης  προσεΧάβον  με. 

25τι  γάρ  μοι  νπάρχει  εν  τω  ονρανω ;  25 
και  παρά  σον  τί  ηθεΧησα  (πι  της  γης ; 

ζ6εξεΧιπεν  η  καρδία  μον  και  ή  σαρξ  μον,  6  θεάς  της  καρδίας  μον,  ?5 
και  η  μερίς  μον  δ  θεός  εις  τον  αϊώνα. 

27  οτι  ίδοίι  οι  μακρννοντες  εαντονς  από  σον  άπολοννται·  27 
εξωΧεθρενσας  πάντα  τον  πορνενοντα  από  σον. 

ζ%εμο\  δε  το  προσκοΧλάσθαι  τώ  κνρίω  αγαθόν  εστίν,  23 
τίθεσθαι  εν  τω  κνρίω  την  Ελπίδα  μον, 

τον  εξαγγεΐΧαι  πάσας  τάς  αινεσεις  σον 
εν  ταϊς  πνΧαις  της  θνγατρός  Σιών. 

ΚΚΤ       15  της  γενεά  Κ*  {της  γενεάς  Κ3)  |  ησννθετηκα  ΒΝ*      ησυνθετηκας  Κ0·3  Κ*  ν'α 
(Γ3.8  ρεηΐΐυδ  Κ3)  ησυντεθικας  Τ  16  τούτο... μον  βΐδ  δει-  Κ.  ]  κόπος]  +  εστίν 
Β^β^ΚΤ  |  €ναντων]  ςνωπιον  &·ΆΚΤ  \  μον]  εμον  Νε·*  17  6ωϊ]  +  ου 
^ς.»  |  οιη  και  ̂   |  6σχατα]  +  αυτών  Κ€·3  Κ  (ευ  τα  εσχ.  αντ.  οίδ  δΟΓ  Κ*  [οιη 
ι0  νϊά  βα])  χ  18  δ0\ωΤΎ,τας]  +  αντων  Ν0·3  ΚΤ  |  αυτοις]  +  κακα  Νς·3  (Γαδ  Κ0*5) 
Ύ  +  κατέβαλες  αυτούς  εν  τω  επαρθηναι  Β3ΐ)ΐη££<Κ.+  κατεβαλας  αυτ.  εν  τω  επ.  Τ 
19  άϊδίίηχ  ροδί  εξαπινα  &Ζ  ΆΎ  |  εξελειπον  Τ  20  εξεγιρομενων  Τ  |  εικοναν 
Κ*  (-να  Κ0  3)  |  εξουδενωσης  Τ  21  ηυφρανθη]  εξεκαυθη  Κ^ΚΤ  22  εγε- 
νομην]  εγενηθην  Κ  Τ  24  εν]  ρΓ  κ  Κ0·3  Τ  |  δόξας  Κ  |  προελαβου  Κ*  (ττροσελ. 
Κ3)  25  υπάρχει]  εστίν  Κ  26  εξελειπβν  Τ  27  οιη  εαυτούς 
Κ  |  εξοΧεθρευσας  Τ  |  τι-ορρει/οντα]  εκπορν.  Κ  28  το  προσκολλάται]  του 
προσκολλάς  (δϊο)  Κ  |  τω  κΐ'ριω  ι°]  τω  0ω  £"ίΤ  τω  0εω|  τω  0εω  Κ*  (οιη  τω  0. 
ι°  Κ3)  |  Σειων  Τ  —  δΐίεη  55  Β^  54  Κ  56  Τ 
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ΨΑΛΜΟΙ 
εχχιιι  ΐ3 

ΟΓ 

Συνέσεως  τφ  Άσάφ. 

ι         "ίνα  τι  άπώσω,  6  θεός,  εις  τεΧος ; 
ώργίσθη  ό  θυμός  σου  £π\  πρόβατα  νομής  σον; 

2  2 μνήσθητι  της  συναγωγής  σον  ης  εκτήσω  αττ'  αρχής- 
εΧντρώσω  ράβδον  κληρονομιάς  σον, 
ορος  Σιων  τοίιτο  6  κατεσκήνωσας  εν  αντω. 

3  3επαρον  τάς  χειράς  σον  *π\  τάς  νπερηφανίας  αυτών  είς  τέΧος, 

οσα  επονηρενσατο  ό  εχθρός  εν  το'ις  άγίοις  σον. 
4  4  και  ενεκανχήσαντο  ο'ι  μισονντες  σε  εν  μεσω  της  εορτής  σον, 
5  5ώί  είς  την  ε'ίσοδον  νπεράνω' 
6  ώς  εν  δρνμω  ζνΧων  άζίναις  εξέκοψαν  6τάς  θύρας  αντής· 

ε'πϊ  το  αντό  εν  πεΧεκει  και  Χαξεντηρίω  κατερραξαν  αυτήν, 
η        7  ενεπνρισαν  εν  πνρι  τό  άγιαστήριόν  σον 

είς  την  γήν  εβεβήΧωσαν  τό  σκήνωμα  τον  ονόματος  σον. 
8  8 είπαν  εν  τή  καρδία  αυτών  ή  σνγγενία  αυτών  επί  τό  αυτό 

Αεντε  και  καταπανσωμεν  τάς  εορτάς  Κυρίου  από  τής  γης. 

9  9τά  σημεία  ήμών  ονκ  ε'ίδομεν, 
ονκ  εστίν  ετι  προφήτης,  και  ημάς  ού  -γνώσεται  ετι. 

ίο       10εως  πότε,  6  θεός,  ονειδιεΊ  ό  εχθρός; 
παροξννεΐ  6  νπεναντίος  τό  όνομα  σου  εις  τεΧος; 

ιι       "ίνα  τί  αποστρέφεις  την  χ* φα  σον 
και  την  δεξιάν  σον  ε* κ  μέσον  τον  κόΧπον  σον  εις  τεΧος; 

ΐ2       Ι2ό  δε  βασιΧενς  ήμών  προ  αιώνος, 
είργασατο  σωτηρ'ιαν  εν  μεσω  τής  γής. 

13       13σ"ύ  εκραταίωσας  εν  τή  δυνάμει  σου  την  θάΧασσαν, 
σύ  σννετριψας  τάς  κεφαΧάς  τών  δρακόντων  επι  του  ύδατος- 

Ι,ΧΧΙΙΙ  1  απωσω  ο  θεός]  ο  θς  απωσω  Ν°3Τ  απωσω  ημάς  ο  θεός  Κ  ΝΚΤ 
2  Σειων  Τ  3  οσα  Β*Κε·3ΚΤ]  οσα$  Βα,,Κ*  |  τοις  άγιου]  τω  αγιω  Κε·3Τ 
4  εορτής]  οργής  Κ*  (εορτ.  ̂ ς·3)  |  σον]  +  εθεντο  τα  σημεία  αυτών  σημεία  και  ονκ 
έγνωσαν  Ββ1)Π,β  'ηίΝΚΤ  5  εισοδον]  οδον  Ν*  εξοδον  Ν^Κ^Τ  |  εξεκοψαν] 
διέκοψαν  Κ*  (εξεκ.  Κε·3)  6  πελυκι  Τ  7  οιη  ενεπνρισαν... σου  (ι°)  Κ 
8  ειπον  Τ  |  η  συγγενια  (-νεια  Β3*5)]  αι  συγγενειαι  Χε·3Τ  (-νιαι)  \  οπι  και 
Β3ΐ,Κ*  (Ηαΐ)  Νε·3)  Κ  |  τας  εορτας]  ρν  πάσας  Ν^ΚΤ  |  Κυρίου]  τον  θν  ΝΚΤ 
9  ημων]  αντων  Τ  |  ειδομεν]  ειδαμεν  {?  ιδ.)  Κ  ιδομεν  Τ  |  ουκ  εστίν]  ρΓ  και  Κ 
10  οηι  ο  θεός  Κ*  ΒΙΐρβΓδΰΓ  Ν1)  11  χειραν  Κ  |  οιτι  και  την  δεξιαν 
σον  Ν*  (Ηαΐ)  Νε·3)  12  βασιλενς]  ρΓ  θεος  Β3ί)ΝΚΤ  13  δυνάμει] 
δνναστεια  £<*  {δυναμ.  £\ε·α) 
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Ι.ΧΧΙΙΙ  14  ΨΑΛΜΟΙ 

Β  14βδωκα?  αυτοί/  βρωμά  Χαοΐς  τοις  Αίθΐοψιν.  ι4 
15 σν  διερρηξας  πηγας  και  χείμαρρους,  ΐ5 

16 ση  εστίν  η  ημέρα,  και  ση  εστίν  η  νί>ξ·  ι6 
συ  κατηρτίσω  ηΧιον  και  σεΧηνην. 

17 σύ  εποίησας  πάντα  τα.  ορια  της  γης·  ΐ7 
θέρος  και  εαρ  σύ  εποίησας·  ιΒμνήσθητι  ταύτης  της  κτίσεως  ι8 

σον. 

εχθρός  ώνείδισεν  τον  κύριον, 
και  λαοί  άφρων  παρώξυνεν  το  όνομα  αυτοί). 

Ζ9μη  παραδως  τοις  θηρίοις  ψνχην  εξομοΧογονμενην  σοι,  39 
των  ψυχών  τών  πενήτων  σου  μη  επιΧάθτ]  είς  τεΧος. 

^επίβΧεψον  εϊς  την  διαθήκην  σου,  2ο 
οτι  επΧηρώθησαν  οι  εσκοτωμενοι  της  γης  οίκων  ανομιών. 

21  μη  αποστραφητω  τεταπεινωμενος  και  καττ/σχυμμενος·  2ΐ 
πτωχός  και  πένης  αινεσουσιν  το  ονομά  σον. 

22άνάστα,  ό  θεός,  δίκασον  την  δίκην  σον  22 
μνησθητι  τών  όνειδισμών  σου  τών  ΰπο   άφρονος  οΧην  την 

ημεραν. 
23 μη  επιΧάθτ]  της  φωνής  τών  ικετών  σου,  23 

ή  ύπερηφανία  τών  μισοΰντων  σε  άναβαίη  δια  παντός  πρυς 
σε. 

ΟΔ' 

Ει'ϊ  τό  τέλος·  μη  διαφθείρχις'  ψαλμυς  τφ  (Ι^ΧΧν} Άσάφ  φδης. 

2ΈξομοΧογησόμεθά  σοι,  6  θεός,  ζ 
έξομοΧογησόμεθα  και  επικαΧεσόμεθα  το  ονομά  σου· 

διηγήσομαι  πάντα  τα.  θαυμάσιά  σου,  3οταν  Χάβω  καιρόν  3 

14  εδωκας]  ρΓ  συ  συνετριψας  τας  κεφάλας  του  δρακοντος  Β3ΐ)Π,8'ηί'  ρτ  συ σννεθλασας  την  κεφαλήν  του  δρακ.  ΚΤ  ρΓ  συ  συνεθΧ.  ταδ  κεφάλας  του  δρα- 
κοντος του  μεγάλου  Κ.  15  χείμαρρους]  +  συ  εξηρανας  ποταμούς  ΙΙΘαμ  ΚΤ 

16  η  ήμερα]  οπί  η  Κ  ]  η  νυξ  οπί  η  Κ  \  κατηρτίσω]  εποιησας  Κ  |  ηλιον  και 
σεληνην]  φαυσιν  κ.  ηλιον  Κε·3Τ  17  εποιησας  2°]  επλασας  Κε·3Τ  +  αυτα 
ΚΤ  18  οιη  της  κτίσεως  σου  ΚΤ  |  εχθρός]  ρΓ  ο  Κ  |  τον  κνριον]  τω  κυριω 
Κ  |  αυτού]  σου  ΚΚΤ  19  οιη  σου  Κ*  (ηαΐ)  Κε·3)  20  εσκοτισμινοι 
Β35  ΚΚΤ  21  οπί  και  ι°  ΚΤ  22  των  ονειδισμών  σου  των]  του  ονιδισμου 
σου  του  Κε·3  |  ολην  την  ημεραν]  των  ικετών  σου  Κ*  (ολ.  την  ημ.  Κ3)  23  μη 
επιλαθη  της  φωνής]  η  νπερηφανια  Κ*  (μη  επιλαθης  τ.  φ.  Κ3)  \  επιλαθη 
Β35  (επιλαθε  Β*)  |  αναβαιη]  ανεβη  Κε·3ΚΤ  |  οπί  προς  σε  Κε·3Τ  —  8ΐίοη 
45  ΒΤ  44  ̂   49  Κ-  Ι^ΧΧΙΫ  1  ψ.  τω  λσαφ  ωδης]  τω  Α.  ψ.  Κ  2  ε£ο- 
μοληγησωμεθα  Τ  1)15  |  εξομολογ.  ΐ°]  +  σοι  ΚΚΤ  |  επικασομεθα  Β*  (επικαλεσ. 
Β3*3)  επικαλεσωμεθα  Τ  |  διηγησωμαι  Τ  |  οιώ  πάντα  Κ*0·1*  (η&ο  Κε·3) 
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ΨΑΛΜΟΙ 
ιχχν  4 

εγώ  ευθύτητας  κρίνω. 
*ετάκη  η  γη  και  πάντες  οι  κατοικούνταν  αυτήν, 

εγώ  εστερέωσα  τους  στυΧους  αυτής.  διάψάλμα. 
5  είπα  τοις  παρανομουσιν  μη  παρανομεϊν, 

και  τοις  άμαρτάνονσιν  Μτ;  ΰψουτε  κέρας' 
6 μη  επαίρετε  εις  ϋψος  το  κέρας  υμών, 

μη  ΧάΧεΙτε  κατά  τον  θεου  άδικίαν 
7  οτι  οΰτε  από  εξόδων  οϋτε  από  δυσμών 

οϋτ€  από  έρημων,  8οτι  ό  θεός  κριτής  εστίν 
τούτον  ταπεινοί  και  τούτον  υψοι. 

9οτι  ποτηριον  εν  χαίρι  Κυρίου,  οίνου  ακράτου  πΧηρες  κεράσματος, 
και   εκΧινεν  εκ    τούτον   εις  τουτο'   πΧην   6  τρυγίας  αυτού 

ουκ  εξεκενώθη, 
και  πίονται  πάντες  οι  άμαρτωΧοϊ  της  γης. 

10 εγώ  δε  άγαΧΧιάσομαι  εϊς  τον  αιώνα, 
ψαλώ  τω  βεω  Ίακώβ' 

11  και  πάντα  τα  κέρατα  τών  άμαρτωΧών  συνκΧάσω, 
και  ΰψωθησεται  τα  κέρατα  του  δικαίου. 

ΟΕ' 

Ει'ί  τό  τέλος,  εν  ϋμνοις'  ψαλμός  τφ  Άσά0, 
φδή,  προς  τον  'Ασσύριον. 

2 Γνωστοί  εν  τη  Ιουδαία  6  θεός, 
εν  τώ  ΙσραηΧ  μέγα  τό  όνομα  αυτοϋ. 

3κα\  έγενηθη  εν  ειρήνη  ό  τόπος  αύτοΰ, 
και  τό  κατοικητηριον  αυτού  εν  Σ  ιών 

*εκεΐ  συνέτριψεν  τα  κράτη  τών  τόξων, 
οπΧον  και  ρομφαίαν  και  πόΧεμον 
έκει  συνκΧασει  τα.  κέρατα.  διάψαλμα. 

3  ευθύτητα  Κ.  4  κατοικουντες]  +  σοι  κατοικουντες  ΚΛ  |  αυτην]  +  εν  ΝΚΤ 
αντη  |  στερέωσα  Κ.  |  στι/λ||λου$  Τ  |  οιη  διαψαλμα  ΚΤ       δ  είπα]  ειπον 
Τ  |  παρανομουσι  Ν  |  παρανομεϊν]  παρανομείτε  &  *  (-ται)  Κ  Τ  6  μη  2°] 
ρΓ  κ  Κ0·* Τ  και  μηδέ  Κ  \  κατα  του  θεου]  οτη  θεου  Β*  (δαρ6Γ50Γ  Βαΐ3)  7  απο 
ι0]  ε£  Νε·8Τ  |  έρημων]  +  ορέων  ΚΚΤ  9  πλήρες]  πλήρης  Κα3  (ιώοχ  ϊρββ 
Γ€5ίίΙ  -ρες)  |  εκκλινεν  Κ  |  οιη  και  ι°  Β3ΐ,ΚΚΤ  10  αγαλλιασομαι  (-σωμαι 
Ύ)]  +  κω  Κ*  (οιη  Κ0  3)  11  συνκλασω]  συνθλασω  Β&υΚΤ  |  τα  κέρατα  2°] 
το  κέρας  Κε·*ΚΤ  —  8ΐίοΗ  αο  ΒΧη  Κ24Τ  Ι,ΧΧν  1  του  Ασαφ  Κ  \  οιη 
ωδη  £\  ωδης  Τ  |  οιη  προς  τον  λσσυριον  ΝΤ  2  εν  τω  Ισο.]  οηι  εν  τω  Κ 
3  Σειων  Τ  4  οιη  εκει  συνκλασει  τα  κέρατα  Β^'Ί^ΚΤ  |  οιη  δια 
ψαλμα  Τ 
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Εχχν  5 ΨΑΛΜΟΙ 

Β        5  φωτίζεις  σν  θανμαστώς  άπο  ορέων  αιωνίων.  5 
6 έταράχθησαν  πάντες  οί  ασύνετοι  ττ}  καρδία."  6 

ύπνωσαν  νπνον  αυτών,  και  ονχ  ενρον  ονδέν 
πάντες  οί  άνδρες  τον  πΧοντον  ταϊς  χερσιν  αυτών. 

7 άπο  έπιτιμησεώς  σον,  ό  θεος  Ίακώ/3,  7 
έννσταξαν  οι  έπιβεβηκότες  τονς  ΐππονς. 

8 σι)  φοβερός  ει,  κα\  τις  άντιστησεταί  σοι  8 
άπο  της  οργής  σον; 

9έκ  τον  ονρανον  ηκόντισας  κρίσιν,  9 
γη  έφοβήθη   κα\  ησνχασεν,   10 εν  τω  άναστηναι  εις  κρίσιν  ίο τον  θεόν, 

τον  σωσαι  πάντας  τονς  πραε'ις  τχι  καρδία.  όιάψαλμα. 
Λ1οτι  ενθνμιον  άνθρώπον  έξομοΧογησεταί  σοι,  ιι 

κα\  ενκατάΧιμμα  ενθνμιον  εορτάσει  σοι. 

^ενξασθε  κα\  άπόδοτε  Κνρίω  τω  θεω  ημών  ιζ 
πάντες  οι  κνκΧω  αντον  ο'ίσονσιν  δώρα 

13τω  φοβερω  καϊ  άφαιρονμενω  πνενματα  αρχόντων,  13 
φοβερω  παρά  τοις  βασιΧενσι  της  γης. 

ΟΈ' 

Εί?  το  τέλος,  υπέρ  Ίδιθούμ'  τφ  Άσαφ  ψαλμός.  (Ι^ΧΧλ^ΙΙ 
2 Φωνή  μον  προς  Κνριον  έκεκραξα,  ι 

και  η  φωνη  μον  προς  τον  θεόν,  κα\  π  ροσέσχεν  μοι. 
3 εν  ημέρα  θΧίψεώς  μον  τον  θεον  έξεζήτησα,  3 

τοις  χερσίν  μον  ννκτος  εναντίον  αντον,  κα\  ουκ  ηπατηθην 
άπηνήνατο  παρακΧηθηναι  η  ψνχή  μον. 

4 έμνήσθην  τον  θεον  και  ευφράνθην  4 
ηδοΧέσχησα  κα\  ώΧιγοψνχησεν  το  πνεΰμά  μον.  διάψαλμα. 

ΚΚΤ       δ  φωτίσει  Κ  |  απο]  απ  Κ  6  ταις  χερσιν]  ρΓ  εν  Κ  7  οι 
επιβεβηκοτες]  ρΓ  πάντες  Κ  |  τους  ίππους]  τοις  ιπποις  #€  ΆΤ  Β  απο] 
ρΓ  τοτε  Κ  +  τοτε  Β*?ι>ΚΤ  |  της  οργής  σου]  η  οργη  σου  Β3?ι>Χ  η  ορ[γη]Ύ 
9  ηκοντισας]  ηκουτισας  Β61χ1  (-σαν  Βι,ςοΙηπι)  ΝΚΤ  10  τη  κάρδια]  της  γης 
ΒΛΐαχαζ&Λ1<Τ  |  οιη  διαψαλμα  Τ  11  οπι  οτι  ενθυμιον  .„σοι  (ΐ°)  Κ  |  εν- 
καταλειμμα  Β'^  (εγκ.  Β1?)  |  εορταση  Τ  12  τω  κω  θ~ω  ̂ *  (κω  τω  θω Κ0·3)  |  οισωσιν  Τ  13  βασιλενσιν  Τ  —  δίίοΐι  24  Β  2  2  Κ  2θ  Κ  23  Τ 
ί,ΧΧνί  1  Ιδιθονν  Χ  |  ψαλμός  τω  Ασαφ  Τ  2  και  η  φωνη]  οιτι  και  η 
Β15  (ϊηδί  ρπιΐδ)  ΧΤ  |  θεον]  +  μου  Κ  3  ταις  χερσιν]  ρΓ  εν  Κ  |  απηνηνατο] 
επηνηνατο  Κ*  (απ.  Κ3)  απενηνατο  Τ  4  ηνφρανθην  Τ  |  όλιγοψυχησεν  Τ  | 
οηι  διαψαλμα  Τ 
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ΨΑΛΜΟΙ ι,χχνι  ΐδ 

5  5προκατεΧάβοντο  φυΧακάς  οι  εχθροί  μου·  Β 
εταράχθην  και  ουκ  εΧάΧησα. 

6  6  διεΧογισάμην  ημέρας  αρχαίας, 
7  και  ετη  αιωνία  7  εμνήσθην  κα\  εμεΧετησα· 

νυκτός  μετά  της  καρδίας  μον  ήδοΧεσχουν,  καϊ  εσκαΧεν  το 
πνευμά  μου. 

8  Βμη  εις  τους  αιώνας  άπώσεται  Κύριος, 
και  ου  προσθησει  του  εύδοκήσαι  ετι; 

9  9η  εις  τεΧος  αποκόψει  το  εΧεος  από  -γενεάς  και  -γενεάς; 
ίο  10ή  επιΧήσεται  του  οίκτειρήσαι  ό  θεός, 

η  συνέξει  τους  οίκτειρμους  αντοϋ  εν  τη  οργή  αυτόν; 
διάψαλμα. 

ιι       "και  εϊπα  Νίι>  ηρξάμην, 
αυτή  η  άΧΧοίωσις  της  δεξιάς  του  υψίστου. 

ΐ2       12 εμνήσθην  των  έργων  Κυρίου, 
οτι  μνησθήσομαι  άπο  της  αρχής  των  θαυμάσιων  σον, 

ΐ3       13 και  μεΧετήσω  εν  πάσιν  τοις  εργοις  σου, 
και  εν  τοίς  επιτηδενμασίν  σου  άδοΧεσχήσω. 

ΐ4       14 ό  θεός,  εν  τη  άγίω  ή  οδός  σου· 
τις  θεός  μέγας  ως  ό  θεός  ημών; 

ΐ5       13  σύ  ει  δ  θεός  ημών  ό  ποιων  θαυμάσια, 

εγνώρισας  εν  το"ις  ΧαοΙς  σου  την  δνναμίν  σου· 
ι6       ι6ε\υτρώσω  εν  τω  βραχίονί  σου  τον  Χαόν  σον, 

τους  υιούς  Ίακώ/3  και  Ιωσήφ.  σιάψαλμα. 
ΐ7       17εϊδοσάν  σε  ύδατα,  ό  θεός, 

ε'ίδοσάν  σε  ύδατα  και  εφοβήθησαν, 
ιδ  και  εταράχθησαν  αβνσσοι·  18  πΧήθος  ήχους  ύδατος· 

φωνήν  έδωκαν  αι  νεφεΧαι,  καϊ  γαρ  τα  βεΧη  σου  διαπ ο  ρεύονται· 

5  οι  εχθροί]  ρΓ  πάντες  Β*1"11^1  (ο  πάντες  Ν*  οηι  Ν0··"1)  οι  οφθαλμοί  ΚΚΤ 
ΚΤ  |  μον]  αυτού  Τ  7  εσκαλεν  Β*νίί1  (εσκαλε  Β,)ν'ά)  εσκαλον  Β3νίά 
εσκαλαν  Β?νίά  εσκαλλον  Ν*  Κ3  (σκαλλουν  Κ*νί(1)  εσκαλλεν  Νε·3Τ  8  μη] 
ρΓ  και  είπα  Κ  |  απωσηται  Τ  |  Κύριος]  ο  θεος  ΚΤ  9  οηι  αποκόψει 

|  ελεος]  + αυτού  Κ*  +  αυτόν  αποκόψει  Κ°·3ΚΤ  (·ψη)  \  απο]  ρΓ  συντελέσει 
ρημα  Κε·3  ρΓ  σννετελεσεν  ρ.  Τ  |  και  γενεάς]  εις  γενεαν  Κ  Τ  10  η  ι°]  μη 
ΚΤ  |  η  ΐ°]  μη  ί^·3  \  συνεξη  Τ  |  εν  τη  οργη  αντ.  τους  οικτειρμους  (οικτιρμ.  Τ) 
αυτού  Κε·3ΚΤ  |  οίτι  διαψαλμα  Τ  11  6ΐ7τα]  ειπον  Τ  12  α7το  της  αρχής] 
απ  αρχ.  ΚΤ  13  πασι  Χ  14  τη  αγιω]  τω  αγ.  Β1)ΧΚΤ  |  τις]  ρΓ  ο 
Κ*  (οιώ  Κ3)  |  οτη  θεος  2°  Ν*  (Ηαο  Ν0·3)  15  οηι  ημων  Βα1>ΝΚΤ  |  0ακαασια] 
+  μονός  Ν0-3  (το.5  &Λ>)  Κ  |  οιώ  σου  ι°  ΚΚΤ  16  Ιακώβ]  Ισραήλ  Κ  |  οηι 
διαψαλμα  ΚΤ  17  ιδοσαν  Τ  1)15  |  οίτι  και  7°  Τ  \  αβυσσοι]  ρΓ  αι  Κς·3 
18  ύδατος]  υδάτων  &Νς·3  Κ 
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Ε  19 φωνή  της  βροντής  σου  εν  τω  τροχω,  19 
έσαλεύθη  και  Έντρομος  έγενήθη  ή  γη. 

20 (ν  τη  θαλασσί]  ή  όδός  σον,  2ο 
και  αί  τρίβοι  σον  εν  ϋδασι  πολλοίς, 
και  τά  Ίχνη  σον  ου  γνωσθήσονται. 

21  ώδηγησας   ως    πρόβατα   τον   λαόν    σον   (ν   χειρι   Μωυσή    και  2ΐ 
Ααρών. 

ΟΖ' 

Συνέσεως  τφ  Άσάφ. 

Ώ.ροσέχ€Τ€  λαός  μον  τον  νόμον  μον, 
κλίνατε  το  ους  νμών  εις  τά  ρήματα  τον  στόματος  μον. 

2 ανοίξω  εν  παραβολαις  το  στόμα  μον, 

φθέγξομαι  προβλήματα  άπ'  αρχής, 
3οσα  ήκονσαμεν  καϊ  εγνωμεν  αυτά, 

και  οι  πατέρες  ημών  διηγήσαντο  ήμϊν 
4 ουκ  έκρύβη  άπο  τών  τέκνων  αυτών  €1$  γενεάν  έτέραν, 

απαγγέλλοντες  τάς  αινέσεις  Κυρίου 
και  τάς  δυναστίας  αυτοΰ, 
και  τά  θαυμάσια  αυτού  α  εποίησαν. 

5 και  άνέστησεν  μαρτύρων  εν  Ιακώβ, 
καϊ  νόμον  εθετο  Ιν  Ισραήλ, 

υν  ένετειλατο  τοις  πατράσιν  ημών 
γνωρίσαι  αυτόν  τοϊς  νιοΊς  αντών, 

6οπως  αν  γνω  γενεά  ετέρα, 
υίοι  οι  τεχθησόμενοι, 

και  άναστήσονται  και  α  π  αγγελοΰ  σι  ν  αυτά  τοΊς  υ'ιοΐς  αυτών 
7  Ίνα  θώνται  έπϊ  τον  θεόν  την  ελπίδα  αυτών, 

και  μή  έπιλάθωνται  τών  έργων  του  θεοϋ, 
και  τάς  έντολάς  αυτοΰ  εκζητήσουσιν 

ΝΚΤ       19  τροχω]  +  έφαναν  αι  αστραπαι  σου  τη  οικουμένη  Β3ΐ)Γη2  'η<"ΚΙ\.Τ       20  νδα- σιν  Κ  |  γνωσθησεται  Κ  —  8ΐϊοη  4©       42  Κ  44  Τ  Ι,ΧΧνίΙ  2  παρα- 
βολή Ν*  (-λαυ  Κε·3)  |  φθεγξωμαι  Τ  4  οηι  εις  Κ*  (η&ΐ)  Κ.3)  |  Κυρίου] 

ρΓ  του  Κ  Τ  |  δυναστείας  Β313  Κ  |  εποίησαν  Χ*  (-σεν  Ν1)  5  ον]  οσα 
Νε·3Τ  |  ενετειλατο  (ενετειλα  Β*  -λατο  Β313)]  εθετο  Ν*  (ενετιλ.  Κ0·3)  |  γνωρί- 

σαι] ρΓ  του  ΚΚΤ  |  αυτόν]  αντα  Κ^ΚΤ  6  οι  τεχθησόμενοι]  οηι  οι 
ΚΤ  |  απαγγελουσιν]  ανα-γγελ.  ΝΚ  |  οπι  αυτα  Ν*  (ηαο  Νε·3)  7  θεον]  θν 
(δίο)  Κ  |  μη]  ρΓ  ου  Κ  |  εκξητησωσιν  Τ 
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8  ίνα  μή  γενωνται  ως  οι  πατέρες  αντων 
γενεά  σκόλια,  και  παραπικραίνουσα, 

γενεά  ήτις  ου  κατηύθνν€ν  εν  τή  καρδία  αυτής, 
και  ουκ  επιστώθη  μετά  τον  θεού  το  πνεύμα  αυτής. 

9  9υιο\  Έφράιμ  εντείνοντες  και  βάλλοντες  τόξον 
εστράφησαν  εν  ήμερα  πολέμου" 

ίο       ϊοουκ  εφυλάξαντο  την  διαθήκην  του  θεού, 
κα\  εν  τω  νόμω  αυτού  ούκ  ήθελον  πορευεσθαι. 

ιι       11  κα\  επελάθοντο  των  ευεργεσιών  αυτού 
κα\  των  θαυμάσιων  αυτού  ων  εδειζεν  αύτοϊς, 

12       12 εναντίον  τών  πάτερων  αυτών  α  εποίησεν  θαυμάσια, 
εν  γή  Αίγυπτω  εν  πεδία»  Ύάνεως. 

ΐ3       1'^διερρηξεν  θάλασσαν  και  διήγαγεν  αυτούς, 
εστησεν  ύδατα  ωσει  άσκόν 

ΐ4       14 και  ώδήγησεν  αυτούς  εν  νεφέλη  ημέρας, 
και  ολην  την  νύκτα  εν  φωτισμω  πυρός· 

ΐ5       Ί5διερρηξεν  πετραν  εν  ερημω, 
και  επότισεν  αυτούς  ως  εν  άβύσσω  πολλή' 

ι6       ,6και  εί-ήγαγεν  ύδωρ  ε'κ  πέτρας, 
και  κατήγαγεν  ως  ποταμούς  ύδατα. 

17       17 και  π  ροσεθεντο  ετι  του  άμαρτάνειν  αύτώ' 
παρεπίκραναν  τον  ύψιστον  εν  άνυδρω, 

ι8       1δκαι  εξεπείρασαν  τον  θεον  εν  τάίς  καρδίαις  αυτών, 
του  αίτήσαι  βρώματα  ταϊς  ψυχαις  αυτών. 

ΐ9       19 και  κατελάλησαν  του  θεού 
και   είπαν    Μη    δυνήσεται    6    θεύς    ετοιμάσαι   τράπεζαν  εν 

ερημω; 
2ο       20 ε πει  επάταξεν  πετραν,  και  ερρύησαν  ύδατα, 

και  χείμαρροι  κατεκλύσθησαν 
μή  και  αρτον  δυνήσεται  δούναι; 

ή  ετοιμάσαι  τράπεζαν  τω  λαω  αυτού; 

8  ενωνται  \\*  (γεν.        |  κατενθννεν  ςΚ  \  εν  τη  κάρδια]  την  καρδιαν  &°·*ΚΤ  |  ΚΚΤ 
αυτής  ι°]  εαυτής  Κ0·*        9  Εφρεμ  (?  Κ)  Τ  |  τοξον]τοξοις  ΒΦΚΚ,Τ        10  εφυ- 
λαξαν  Βη,,ΝΚΤ  |  ηθελον]  ηβονληθησαν  ς\°-Λ  εβουλ.  Τ  11  επελαΟεντο  Β* 
(επελάθοντο  Β15)  12  α]  οσα  Κ  |  Αιγύπτου  ΚΤ  13  εστησεν]  παρεστησεν 
^ε  ΕΤ  |  ωσει]  ως  βυ  Κ  14  πυρός]  φωτός  £ν*  (πυρός  ς\€  Ά)  15  διερηξεν 
Τ  |  ερημω]  ρΓ  τη  Κ  16  ως]  ωσει  Κ*  (ως  Χ°·α)  17  παρεπικραναν] 
παρεπικρανεν  Κ*  (-ναν  Κ3)  ρΓ  και  Κ  18  εξεπειρασαν]  επειρασαν  Κ 
19  ειπον  Τ  20  ερυησαν  Τ  |  δυνήσεται]  δύναται  ΚΚν  "'Τ 
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Β       21  δια  τοντο  ηκονσεν  Κύριος  και  άνεβάΧετο,  2ι 
και  πυρ  άνήφθη  εν  Ιακώβ, 

και  οργή  άνεβη  επ\  τον  ΊσραήΧ' 
22 οτι  ουκ  επίστενσαν  εν  τω  θεω,  22 

ονδε  ηΧπισαν  επ\  τό  σωτήριον  αντον. 

23 και  ενετείΧατο  νεφεΧαις  νπεράνωθεν,  23 
και  θνρας  ονρανον  ηνέωξεν 

24 και  εβρεξεν  αντοΐς  μάννα  φαγείν,  24 
και  αρτον  ονρανον  έδωκαν  αντοις· 

2ζαρτον  άγγεΧων  εφαγεν  άνθρωπος,  25 
επισιτισμον  άπεστειΧεν  αντοϊς  εΐί  πΧησμονήν. 

26 και  επήρεν  νότον  εξ  ονρανον,  26 
και  επήγαγεν  εν  ττ]  δνναστία  αντον  Χίβα, 

27  και  εβρεξεν  βττ'  αντονς  ώσε\  χονν  σάρκας,  27 
και  ώσε\  αμμον  θαΧασσών  πετεινά  πτερωτά" 

28  και  επεπεσον  εις  μέσον  της  παρεμβοΧής  αντών,  28 
κνκΧω  τών  σκηνωμάτων  αντών. 

29 και  εφάγοσαν  και  ενεπΧησθησαν  σφόδρα,  29 
και  την  επιθνμίαν  αντών  ήνεγκεν  αντοϊς. 

30 ουκ  εστερήθησαν  άπο  της  επιθνμ'ιας  αντών  3° 
ετι  της  βρώσεως  αντών  ονσης  εν  τω  στόματι  αντών, 

31  και  οργή  τον  θεοΐι  άνεβη  €7τ'  αντονς  31 
και  άπεκτεινεν  εν  τοις  πΧε'ιοσιν  αντών, 
και  τοίις  εκΧεκτονς  τον  ΊσραήΧ  σννεπόδισεν. 

32  εν  πάσιν  τοντοις  ημαρτον  ετι,  32 
και  ουκ  επίστενσαν  τοϊς  θανμασίοις  αντοίΐ' 

33  και  εξέΧιπον  εν  ματαιότητι  αι  ήμεραι  αντών,  33 
και  τα  ετη  αντών  μετά  σπονδής. 

Μοταν  άπεκτεννεν  αντονς  εζήτονν  αυτόν,  34 
και  επεστρεφον  και  ώρθριζον  προς  τον  θεόν 

35 και  εμνήσθησαν  οτι  6  θεος  βοηθός  αντών  εστίν,  35 
και  6  θεος  6  ύψιστος  Χντρωτής  αντών  εστίν. 

ΝΚΤ       22  Οίη  εν  τω  θεω  ουδε  ηλπισαν  Κ         23  ανεωζεν  Β3Ϊ>ΚΚΤ         24  ο  πι 
και  2°  Κ  26  οπι  και  ι°  ΚΚΤ  |  επηρεν]  απηρεν  Β3Ϊ)ΚΚΤ  |  οηΐ  εν  Κ* 
(Η&β  Κ3)  |  δυναστια  (-τεια  Β3·3)]  δυνάμει  Τ       27  χουν]  χνουν  28  67Τ€- 
ττεσον  Β£·ί0·3Κ]  εττεσον  Κ*  επεπεσεν  Τ  29  βφαγοσαν]  εφαγον  ΝΚΤ  | 
77»'67κε^]  βδωκεν  Κ*  (τ;»/.  Νε·3)  30  οπι  αυτω^  -2°  Κε·3Τ  32  πασι  Κ* 
(τασιν  Κ·1·3)  ΚΤ  |  του  0αυμ.]  ρΓ  εν  ̂ ΚΤ  33  β^ελειττο^  Τ  34  απεκτενεν 
Βίνίά  |  6^7τοΗ  φωτούν  ΝΚΤ  ρΓ  τοτβ  ΝΤ  35  οηα  ο  0*05  (2°)  Ν* 
(ΙιςΛ  Νε-3) 
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36  36 και  ηγάπησαν  αύτον  εν  τω  στόματι  αυτών,  Β 
και  τη  γΧώσση  αυτών  εψεύσαντο  αντω' 

37  37η  δε  καρδία  αυτών  ουκ  ευθεία  μετ  αυτού, 
ούδε  επιστώθησαν  εν  τη  διαθήκη  αιτοΰ. 

38  38 αυτός  δε  εστίν  οίκτίρμων 
και  ΐΧάσεται  ταϊς  άμαρτίαις  αυτών, 

και  ου  διαφθερεϊ' 
και  πΧηθυνει  του  άποστρεψαι  τον  θυμον  αυτού, 

και  ουχί  εκκαύσει  πασαν  την  όργην  αΰτοΰ. 
39  39 και  εμνησθη  οτι  σάρξ  εισιν, 

πνεύμα  πορευόμενον  και  ουκ  επίστρεφαν. 

4ο       40 ποσάκις  παρεπ'ικραναν  αυτόν  εν  τη  ερημω, 
παρώργισαν  αυτόν  εν  γη  άνύδρω; 

4ΐ       41  και  επέστρεψαν  και  επείρασαν  τον  θεόν, 
και  τον  άγιον  του  ΊσραήΧ  παρώξυναν. 

42  42ονκ  εμνησθησαν  της  χειρός  αυτοΰ, 
ημέρας  ής  εΧυτρώσατο  αυτούς  εκ  χειρός  ΘΧίβοντος· 

43  43 ως  εθετο  εν  Αίγύπτω  τα  σημεία  αΰτοΰ, 

και  τα  τέρατα  αΰτοΰ  εν  πεδ'ιω  Τάνεως· 
44  44  και  μετεστρεψεν  είς  αίμα  τους  ποταμούς  αυτών, 

και  τα  όμβρηματα  αυτών  οπως  μη  πίωσιν 
45  45ε£απέστειΧεν  εϊς  αυτούς  κυνόμυιαν  και  κατεφαγεν  αυτούς, 

και  βάτραχον  και  διεφθειρεν  αυτούς· 
φ       46 και  εδωκεν  τη  ερυσ'ιβη  τον  καρπον  αυτών, 

και  τους  πόνους  αυτών  τη  άκρίδΐ' 
47  47 άπεκτεινεν  εν  χαΧάζη  την  αμπεΧον  αυτών, 

και  ταί  συκαμίνους  αυτών  εν  τη  πάχνη" 
48  48και  παρεδωκεν  εν  χαΧάζη  τα  κτήνη  αυτών, 

και  την  ΰπαρξιν  αυτών  τώ  πυρί· 
49  49εξαπεστειΧεν  εις  αυτούς  όργην  θυμοΰ  αΰτοΰ, 

θυμον  και  όργην  και  ΘΧίψιν, 
άποστοΧην  δι    άγγεΧων  πονηρών 

5ο       50 ώδοποίησεν  τρίβον  τη  οργη  αυτοΰ, 
36  αυτω)  αυτόν  Τ  37  ενθια  Τ  38  οικτειρμων  Ν  |  ιλασηται  Τ  | 

διαψθιρει  Τ  |  πληθύνω  Κ*  (-νει  1<:ι)  40  γη  ανυδρω]  τη  ερημω  Κ*  (γη  αν. 
&ζο»)  41  επειρασαντο  Κ  42  ουκ]  ρΓ  και  Κ  |  ης  ελντρωσατο]  ηλητρωσατο 
ΚνΗΐ  |  χειρός  2°]  ρος  (δϊο)  Κ  |  θλφοντων  Κ  46  τον  καρπον]  τους  καρπούς  Τ 
47  σνκαμινας  Κ  48  χαλαρή]  6ί5  αιχμαλωσιαν  Κ*  βις  χαλαζαν  ΝςΛΤ  εΐϊ 
την  χ.  Κ  |  υπαρξιαν  Κ       49  β£α7Γεστ€ΐλ  δυρ  Γ&5  Κ1        50  οδοποιησεν  ΚΤ 
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ουκ  εφε'ισατο  από  θανάτου  των  ψυχών  αυτών, 
και  τά  κτήνη  αυτών  εϊς  θάνατον  συνεκλεισεν 

51  και  επάταξεν  παν  πρωτότοκον  εν  Αϊγύπτω,  5ΐ 
άπαρχήν  τών  πόνων  αυτών  (ν  τοίς  σκηνώμασι  Χάμ. 

52  και  άπήρεν  ως  πρόβατα  τον  λαόν  αυτού  52 
και  ή'γαγεν  αυτούς  ως  ποιμνιον  εν  ερημω· 

53 και  ώδήγησεν  αυτούς  εν  ελπίδι  και  ουκ  (δείλιασαν,  53 
και  τους  εχθρούς  αυτών  εκάλυψεν  θάλασσα. 

54  και  είσήγαγεν  αυτούς  είς  ορος  αγιάσματος  αύτού,  54 
ορος  τούτο  δ  εκτήσατο  ή  δεξιά  αΰτοΰ' 

55  και  εζεβαλεν  από  προσώπου  αυτών  εθνη,  55 
και  (κληροδότησαν  αυτούς  εν  σχοινίω  κληροδοσίας, 
και  κατεσκήνωσεν  εν  τοϊς  σκηνώμασιν  αυτών  ταϊς  φυλαϊς 

του  Ισραήλ. 

56 και  επε'ιρασαν  και  παρεπίκραναν  τον  θεόν  τον  ύψιστον,  56 
και  τά  μαρτύρια  αυτού  ουκ  έφυλάξαντο' 

57 και  επέστρεψαν  και  ήσυνθετησαν  καθώς  και  οΐ  πατέρες  αυτών  57 
και  μετεστράφησαν  είς  τόξον  στρεβλόν 

58  και  παρώργισαν  αυτόν  επ\  τοϊς  βουνοϊς  αυτών,  58 
και  6ΐ>  τοΐς  γλυπτοις  αυτών  παρεζηλωσαν  αυτόν. 

59ήκουσεν  6  θεός,  και  ύπερεϊδεν  59 
και  εξουδενωσεν  τον  Ισραήλ  σφόδρα· 

60  και  απώσατο  τ/;»»  σκηνήν  Σηλώμ,  6ο 
σκήνωμα  αύτού  ου  κατεσκήνωσεν  εν  άνθρώποις· 

61  και  παρεδωκεν  είς  αίχμαλωσίαν  τήν  ισχύν  αυτών,  6ι 
και  τϊ)ι>  καλλονή  αύτού  εϊς  χείρας  εχθρού" 

62  και  συνεκλεισεν  εις  ρομφαίαν  τον  λαόν  αυτού,  62 
και  τήν  κληρονομ'ιαν  αύτού  ύπερεϊδεν. 

63τούς  νεανίσκους  αυτών  κατεφαγεν  πύρ,  63 
και  αι  παρθένοι  αυτών  ουκ  επενθησαν 

ΚΚΤ       51  Αΐ7^7Γτω]  γη  Αιγύπτου  £ίΚΤ  |  των  πόνων]  των  πρωτοτόκων  παντός 
πόνου  Ο.0·3-  ΚΤ  |  σκηνώμασιν  ΚΤ  52  ί77α7ε"]  ο,νηγαγεν  ΚΚΤ  |  ωϊ  2°] 
ωσει  Νε·3ΚΤ  53  εν]  67τ  Ν03 Τ  |  θάλασσα.]  ρ  γ  17  Ν0·3  δ5  ταυ  0υλαυ] 
τοϊ  φυλα$  Β^ΚΚΤ  |  του  Ισραήλ]  οπι  του  Κ  56  παρεπικρανεν  Κ  57  €7Τ€- 
στρεψαν]  απεστρεψαν  Β3ΐ>ΚΤ  |  ησυί'^βτ^σαΐ']  ηθετησαν  ̂ ς·ΕΚΤ  [  κα#ωϊ]  ω? 
Κ.  |  οπι  και  3°  ΚΤ  |  οπι  και  4°  Να3ΚΤ  |  €ΐ5|  ως  Κ  58  βττι]  ΝΚΤ 
59  ηκουσεν]  ρΓ  και  Κ*  (οπι  Νε·3)  |  ο  θεος]  κΊ  Κ*  (ο  θ'ς  Κ  |  υ7Γ6ριδ7|  Τ  [ 
σφοδρά  τον  Ισρ.  ΝΚΤ  60  Σηλω  Ν*  (Σηλωμ  Νε·3)  |  οπι  αυτού  Νε·3ΚΤ  |  ου] 
ο  Νς·3Τ  61  αυτού]  αυτών  ΝΚΤ  |  εχθρού]  έχθρων  Κ  62  αυτού  2°] 
αυτών  Κ  |  υπεριδεν  63  εττίν^σα^]  επενθηθησαν  Κ°·3Τ 
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64  64 οι  ιερείς  αυτών  £ν  ρομφαία  έπεσαν,  Β 
και  αί  χήραι  αυτών  ου  κΧαυσθήσονται. 

65  65 και  *£ηγ*ρθη  ώί  ό  υπνών  Κύριος, 
ως  δυνατός  κεκραιπαΧηκώς  εξ  ο'ίνου' 

66  66 και  επάταξεν  τους  εχθρούς  αυτών  εις  τά  οπίσω, 
όνειδος  αίώνιον  εδωκεν  αυτοϊς. 

67  67  και  άπώσατο  το  σκήνωμα  Ιωσήφ, 

και  την  φυΧήν  'Έφράιμ  ουκ  εξεΧεξατο· 
68  68  και  εξεΧεξατο  την  φυλήν  Ίουδα, 

το  ορος  το  Σειών  ήγάπησεν. 
69  69 και  ώκοδόμησεν  ως  μονοκερώτων  το  άγιασμα  αΰτοΰ, 

εν  τη  γη  εθεμελίωσεν  αυτήν  είς  τον  αιώνα. 
7ο       70  και  έξεΧεξατο  Ααυεϊδ  τον  δουΧον  αυτού, 

και  ανεΧαβεν  αυτόν  εκ  τών  ποιμνίων  τών  προβάτων 

7ΐ       71  έξόπισθεν  τών  Χοχευομενων  εΧαβεν  αυτόν, 
ποιμαίνειν  Ιακώβ  τον  δουΧον  αΰτοϋ 
και  ΊσραήΧ  τήν  κΧηρονομίαν  αΰτοΰ. 

72       72  και  εποίμανεν  αυτούς  εν  τη  ακακία  της  καρδίας  αυτού, 
και  εν  τή  συνεσει  τών  χειρών  αυτού  ώδήγησεν  αυτούς. 

ΟΗ' 

|  ΨαΧμος  τω  Άσάφ. 

ι  Ό  θεός,  ή'Χθοσαν  εθνη  είς  τήν  κΧηρονομίαν  σου, 
εμίαναν  τον  ναον  τον  άγιόν  σου, 
εθεντο  ΊερουσαΧήμ  είς  όπωροφυΧάκιον 

2  2 εθεντο  τά  θνησιμάϊα  τών  δουΧων  σου  βρώματα  τοΊς  πετεινοις 
του  ουρανού, 

τάς  σάρκας  τών  όσιων  σου  τοις  θηρίοις  της  γής· 
3  3εξεχεαν  το   αίμα  αυτών   ως  ϋδωρ   κύκλω  Ιερουσαλήμ,  και 

ουκ  ην  ό  θάπτων. 

4  4εγενηθημεν  είς  όνειδος  τοις  γείτοσιν  ημών, 
μυκτηρισμός  και  χΧευασμός  τοις  κυκΧω  ήμών. 

64  κλαυθησονται  Κ.  65  εξηγερθην  Κ  |  κεκραιπαΧηκως  Βλ1>  (κεκρεπ. 
Β*ΚΤ)]  ρΓ  κ  Β3*5  66  αυτών]  αυτού  Κ*  (-των  Κ0·3)  Τ  |  όνειδος]  ονεώισμον  Κ 
68  το  Σειων]  Σιων  (?  Σειων)  \  ηγαττησεν]  ρΐ  ο  69  μονοκε· 
ρωτος  Τ  (  αυτήν]  αυτο  Κ  72  τη  συνεσει]  ταυ  συνεσεσι  Κε·*Τ  (-σιν) 
—  δϋοΐΐ  162  Β  159        ·6ο  Κ  ΚΧΧνίΙΙ  1  Ασαφ]  Ααυειδ  Ν  |  κΧη- 

ρονομίαν] ο  ι°  Γ650Γ  Κ1  (κληρονωμ.  Κ*ΓϋΓΐ)  |  €ΐϊ  2°]  ω?  Κ  3  ω$]  ωσα 
Ν"  Τ  4  ΟΠ1  615  Τ 
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5  εως  πότε,  Κύριε,  όργισθήση  εϊς  τέλος ; 
εκκαυθησεται  ώς  πυρ  6  ζήλός  σον; 

6εκχεον  τήν  όργήν  σον  επ\  εθνη  τα  μη  επεγνωκότα  σ€ 
και  επι  βασιλείας  αϊ  το  ονομά  σον  ουκ  επεκαλεσαντο' 

7οτι  κατεφαγον  τον  Ιακώβ,  και  τον  τόπον  αντον  ήρήμωσαν.  η 
Ζμη  μνησθής  ημών  ανομιών  αρχαίων  δ 

ταχν  π  ροκαταλαβετωσαν  ημάς  οί  οίκτειρμο'ι  σον, 
οτι  επτωχενσαμεν  σφόδρα. 

9  βοήθησον  η  μ  ιν,  6  θεός  ό  σωτήρ  ημών,  9 
ένεκα  της  δόξης  τον  ονόματος  σον  Κύριε,  ρΰσαι  ημάς, 

και  Ίλάσθητι  ταϊς  άμαρτ'ιαις  ημών  ένεκα  τον  ονόματος  σον 
10 μη  ποτε  ε'ίπωσιν  εν  τοϊς  εθνεσιν  Που  εστίν  ό  θεός  αυτών;  ίο 

κα\  γνωσθήτω  εν  τοίς  εθνεσιν  ενώπιον  τών  οφθαλμών  ημών 
η  εκδίκησις  τον  αίματος  τών  δούλων  σον  του  εκκεχυμενου. 

11εισελθάτω  ενώπιον  σον  ό  στεναγμός  τών  πεπεδημενων,  ιγ 
κατά  την  μεγαλωσύνην  τον  βραχίονός  σου, 
περιποίησαι  τούς  νιονς  τών  τεθανατωμενων . 

12άπόδος  τοις  γείτοσιν  ημών  επταπλάσια  είς  τον  κόΧπον  αυτών,  ΐ2 
τον  όνειδισμόν  αυτών  ον  ώνείδισάν  σε,  Κύριε. 

ι3ημε7ς  γαρ  Χαός  σου  κα\  πρόβατα  της  νομής  σον  ΐ3 
άνθομοΧογησόμεθά  σοι  εις  τον  αιώνα, 

εϊς  γενεάν  κα\  γενεάν  εζαγγελοΰμεν  την  α'ίνεσίν  σου. 

Οθ' 

%  »  5  '  Ι,ΧΧΙΧ 
Εΐϊ  τό  τέλος,  ύπέρ  τών  αλλοιωθησομένων  μαρτυ·  (Ι,ΧΧΧ) 

ριον  τψ  Άσάφ,  ψαλμός  υπέρ  του  Άσσυρίον. 

2'0  ποιμαίνων  τον  Ισραήλ  πρόσχες,  2 
ό  οδηγών  ώσεϊ  πρόβατα  τον  'ίωσήφ' 

ό  καθήμενος  επ\  τών  χερουβείμ  εμφάνηθι, 

«ΚΤ       6  οηι  εκχεον.,.σε  Ν*(ηαο  εκχ.  τ.  ο.  σον  εττι  εθνη  τα  μη  ειδοτα  σε  Κ1^)  | 
εθνη]  ρτ  τα  Κς·3ΚΤ  |  επεγνωκότα]  γινωσκοντα  Κ°·3ΚΤ  8  ημων  ανο- 

μιών] των  ανομιών  ημων  Κ  |  οικτιρμοι  Τ  |  σου]  +  κε  Τ  9  ημιν]  ημας  Κ  | 
ένεκα  ι°]  ένεκεν  Ν^Τ  |  οπι  σου  ι°  Κ  |  ένεκα  ι°]  ένεκεν  Κε·3ΚΤ  |  σου  2°] 
αυτού  Ν*  (σον  Κ1)  10  εν  τοις  εθνεσιν  (ι°)]  τα  εθνη  Κε·3ΚΤ  11  εισ- 
ελθετω  Β35  |  κατα]  και  Ν*  (κατα  Κ1)  |  μεγαλοσννην  Τ  12  εττταπλασιονα 
ΝΚΤ  |  οιη  αντων  ι°  Κ  |  σε]  σοι  Κ  13  γαρ]  δε  ΝΚΤ  |  της  νομής]  οηι  της 
Κ^ΚΤ  |  ανθομολογησομβθα]  εξομολογησομεθα  Κ  ανθομολογησωμεθα  Τ  |  σοι] 
+  ο  θς  Νε·3  (οπι         Τ  —  δίΐοη  3ο  ΒΝ  34  ̂   33  Τ  Ι.ΧΧΙΧ  1  οηι 
νττερ  του  Ασσνριον  Κ  2  προβατον  Κ.Τ  |  τον  ϊωσηφ]  οπι  τον  Κ  |  χερονβιν 
Β13  Τ  |  εμφανητι  Κ  ενφανηθι  Κ  Τ 
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3  Εναντίον  ̂ Έφράιμ  και  Βενιαμε\ν  και  Μανασσή,  Β 
εξεγειρον  την  δυναστείαν  σου  και  ε\θε  €ΐ?  τό  σώσαι  ημάς. 

4  4 6  θεός,  ε'πίστρεψον  ημάς  και  επίφανον  το  πρόσωπον  σου,  και 
σωθησόμεθα. 

5  5Κνρΐ€  6  θεός  των  δυνάμεων, 

Ζως  πότε  όργ'ιζη  επ\  την  προσευχήν  του  δούλου  σου; 
6  6ψωμιεϊς  ημάς  αρτον  δακρύων, 

και  ποτιεις  ημάς  εν  δάκρυσιν  εν  μετρώ; 
7  7εθου  ημάς  είς  άντιλογίαν  τοις  γείτοσιν  ημών, 

και  οι  εχθροί  ημών   εμυκτηρισαν  ημάς. 

8  ΒΚυριε  ό  θεός  τών  δυνάμεων,  επίστρεψον  ημάς 
και  επίφανον  τό  πρόσωπον  σου,  και  σωθησόμεθα. 

διάψαλμα. 

9  9αμπε\ον  εξ  Αιγύπτου  μετηρας, 
εξέβαλες  έθνη  και  κατεφύτευσας  αυτήν 

ίο       10 ώδοποίησας  έμπροσθεν  αυτής, 
και  κατεφύτευσας  τάς  ρίζας  αυτής,  και  επΧήσθη  η  -γη. 

ιι       11  εκάλυψεν  ορη  η  σκιά  αυτής, 
και  αι  άναδενδράδες  αυτής  5τά?  κέδρους  του  θεού·  §  Λ 

ΐ2       12έξέτεινεν  τα  κλήματα  αυτής  εως  θαλάσσης, 
και  εως  ποταμού  τάς  παραφυάδας  αυτής. 

ΐ3       13Ίνα  τί  καθεΐλες  τον  φραγμόν  αυτής, 
και  τρυγώσιν  αυτήν  πάντες  οι  παραπορευύμενοι  την  όδόν ; 

ΐ4       Ι4ελυμήνατο  αυτήν  συς  εκ  δρυμού, 
και  ονος  άγριος  κατενεμήσατο  αυτήν. 

ΐ5       '5ό  θεος  τών  δυνάμεων,  ε'πίστρεψον  δή, 
επίβλεψον  εξ  ουρανού  και  'ίδε, 
και  επίσκεψαι  τήν  αμπεΧον  ταύτην 

ι6       16  και  κατάρτισαι  αυτήν  ην  εφύτευσεν  ή  δεξιά  σου, 
και  επ\  υ'ιόν  άνθρωπου  ον  εκραταίωσας  σεαυτώ. 

ΐ7       Λη  εμπεπυρισμενη  πυρ\  και  άνεσκαμμενη- 
άπό  επιτιμησεως  τού  προσώπου  σου  άποΧούνται. 

3  Βενιαμίν  Τ  |  δυναστιαν  5  εως]  ες  Κν'α  |  του  δούλοι/]  των  δούλων  «Λ  κ  Γ 
Κε·3Τ        7  εμυκτηρισαν]  εμυκτηριξον  Κ0·*        8  οπι  διαψαλμα  9  εξε- 
βαλας  Τ  10  οδοποιησας  Τ  |  επλησθη  η  γη]  επληρωσεν  την  γην  Χε·αΤ 
12  σληματα  Β*  (κλήματα  ΒΆ*>)  \  ποταμών  Κ0·*1  Α  Κ  13  καθειλας  Κ  Τ  (καθι- 
\ας)  |  αυτήν  πάντες  οι  παραπο  $υρ  ταδ  εί  ίη  ιτΐ£  Α3  (οπι  αυτήν  Α*)  14  συς] 
υς  Χ?ΑΚΤ  |  ονος]  μεσονιος  1)°  μονιος  Κ°·ΛΑΚ.αΤ  |  κατίνωμεσατο  Κ  15  επι- 
βλεψον]  ρΓ  και  ̂ <:  :ι  (γςι5  κ  ̂ς1))  ΑΤ  17  ενπεπυρισμενη  Κ 
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ΒΙ       ιΒγενηθήτω  η  χειρ  σου  εττ'  άνδρα  δεξιάς  σου,  ιδ 
και  έπ\  υιόν  άνθρωπου  6ν  έκρατα'ιωσας  σεαυτώ' 

19 και  ού  μη  άποστώμεν  από  σοϋ'  ι9 
ζωώσεις  ημάς,  και  τό  ονομά  σου  έπικαλεσόμεθα. 

*°Κύριε  ό  θεός  τών  δυνάμεων,  έπίστρεψον  ημάς  2ο 
κα\  έπίφανον  το  πρόσωπον  σου,  και  σωθησόμεθα. 

Π' 

Ει$  το  τέλος,  υπέρ  τών  ληνών '  τφ  Άσάψ  ψαλμός.  (ί^ΧΧΧΙ) 
3Άγαλλιάσθε  τω  θεώ  τώ  βοηθώ  ημών,  2 

αλαλάζατε  τω  θεώ  Ίακώ/3· 
^λάβετε  ψαλμόν  και  δότε  τύμπανον,  3 

ψαλτηριον  τερπνόν  μετά  κιθάρας· 
Α  σαλπίσατε  εν  νεομην'ια  σάλπιγγι,  4 

εν  ευσήμω  ημέρα  εορτής  ημών, 
5  οτι  πρόσταγμα  τω  Ισραήλ  εστίν,  5 

και  κρίμα  τώ  θεώ  Ίακώ/3· 
6 μαρτύρων  εν  τώ  Ιωσήφ  εθετο  αυτόν,  6 

εν  τώ  εξελθειν  αυτόν  έκ  γης  Αιγύπτου, 
γλώσσαν  ήν  ούκ  εγνω  ηκουσεν, 

7άπέστησεν  από  άρσεων  τον  νώτον  αυτού,  η 

αι  χείρες  αυτού  εν  τώ  κοφ'ινω  έδούλευσαν. 
Βέν  θλίψει  έπεκαλέσω  με  και  έρυσάμην  σε'  3 

επήκουσά  σου  εν  άποκρυφω  καταιγίδος, 
έδοκίμασά  σ€  επϊ  ύδατος  Άντιλογίας.  διάψαλμα. 

9ακουσον)  λαός  μου,  και  λαλήσω  σοι-  Ισραήλ,  και  διαμαρτύρο-  ο 
μαί  σοι. 

εάν  άκουσας  μου,  τοουκ  εσται  εν  σοι  θεός  πρόσφατος,  ίο 
ουδέ  προσκυνήσεις  θεώ  άλλοτρίω. 

11  εγώ  γάρ  είμι  Κύριος  ό  θεός  σου,  π 
6  άναγαγών  σε  έκ  γης  Αιγύπτου" 

ΝΑΚΤ       18  δεξιαν  Α  19  ξωωσης  Τ  |  επικαλεσωμεθα  ΑΤ  —  δίϊεΐΐ  39  ΒΤ  3$  Κ 
37  Κ-  ΤΧΧΧ  1  οπι  υπερ  των  ληνών  Τ  |  ληνών]  αλλοιωθησομενων  Α  | 
τω  Ασαφ  ψαλμός]  ψ.  τω  Ασαψ  Ν0·*  ΚΤ  ψ.  τω  Αάδ  Α  4  ημέρας  Α  \  ημών] 
νμων  &Νς·3  (δίαίίπι  Γ6δΙΐΙ  ημ.)  6  αυτόν  ι°]  αντο  Τ  |  εξελθειν]  εξελθεν  Χ* 
(ι  δαρεΓδΟΓ  Ν1)  εξειλειν  (εξελθειν  Κ3)        7  αυτού  ι°]  αυτών  Α        8  ερ- 
ρυσαμην  ΑΚ.  |  οπι  διαψαλμα  ΑΤ  9  οπι  λαλήσω  σοι  ϊσρ.  και  ̂ °·3ΑΤ  |  ουι 
Ισραήλ  Κ  |  διαμαρτυρούμαι  ΑΤ  |  εαν]  ρν  Ιηλ  (ΐηε  δΐίοΐι)  Κ^ΑΚΤ  10  προσ- 

κύνησης Τ  11  ο  αναγαγων]  οναγαγων  Κνί(1 
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πλάτννον  τό  στόμα  σον  και  πληρώσω  αυτό.  Β 

ΐ2       12 και  ούκ  ηκονσεν  6  λαός  μου  της  φωνής  μου, 
και  Ισραήλ  ον  π  ροσεσχεν  μοι· 

13       13 και   εξαπεστειλα    αυτούς   κατά  τά  επιτηδεύματα  των  καρδιών αυτών, 

πορεύσονται  εν  τοϊς  επιτηδεύμασιν  αυτών. 

ΐ4       ϊ4€£  ό  λαόί  ηκονσεν  μου  Ισραήλ, 
ταΐς  όδοις  μου  εΐ  επορενθη, 

ΐ5       15 εν  τώ  μηδενϊ  τούς  εχθρούς  αυτών  εταπείνωσα, 
κα\  επ\  τούς  θλίβοντας  αυτούς  επεβαλον  τήν  χειρά  μου. 

ι6       ι6οΊ  εχθροί  Κυρίου  εψεύσαντο  αύτω, 
κα\  εσται  ό  καιρός  αυτών  εϊς  τον  αϊώνα' 

17       17  κα\  εψώμισεν  αυτούς  εκ  στεατος  πυροΰ, 
κα\  εκ  πέτρας  μίλι  εχόρτασεν  αυτούς. 

ΠΑ' 

^  Ψαλμός  τφ  Ά<τάφ. 
ι         Ό  θεός  εστη  εν  συναγωγή  θεών, 

εν  μεσω  δε  θεούς  διακρίνει. 

2  ζεως  πότε  κρίνετε  άδικίαν, 
κα\  πρόσωπα  αμαρτωλών  λαμβάνετε ;  διάψαλμα. 

3  ̂ κρίνατε  όρφανόν  κα\  πτωχόν, 
ταπεινον  κα\  πένητα  δικαιώσατε· 

4  Αεξέλεσθε  πένητα  κα\  πτωχόν, 
ε'κ  χειρός  αμαρτωλού  ρύσασθε. 

5  5ούκ  έγνωσαν  ούδε  συνηκαν, 
εν  σκότει  διαπορεύονται· 

σαλευθήσονται  πάντα  τά  θεμέλια  της  γης. 

6  6εγώ  είπα  θεοί  ε'στε  κα\  νιοι  Ύψίστον  πάντες· 
7  7νμεΐς  δε  αν  ως  άνθρωποι  αποθνήσκετε, 

και  ως  εις  τών  αρχόντων  πίπτετε. 

11  αυτό]  αυτήν  Κ  12  της  φωνής]  την  φωνην  Κ  13  εξαπεστεστειλα  ΜΑΚΤ 
Κ  14  λαος]  +  μου  Χ°·3ΑΚΤ  |  Ισραήλ  (Ισραλ  Ν*  η  δΐιρεΓδος  Κ1)  ο  δεςη 
οοηϊιιη^  Β*<νϊΛΆΚΤ  15  μηδέν  ι]  +  αν  ΝΑΚ.Τ  |  αυτούς]  αυτού  Ν  |  εττε- 
βαλον]  +  αν       ΑΤ  —  δίΐοΗ  34  Β^Α  35  κτ  Ι.ΧΧΧΙ  3  κρίνατε] 
κρίνεται  Α  |  ορφανον  και  πτωχον]  πτωχόν  κ.  ορφανον  Κ*  ορφανω  κ.  τττωχω 
Ν^ΑΚΤ  4  ε£ελεσ0ε]  ανταναιρειτε  Κ*   (ε£ελ.  Κ*)  |  ρυσασθε] 
+  αυτόν  Κ€  Ά  (οιϊι  Κ0·1·)  Τ  +  αυτούς  Α  5  σαλευθήσονται]  σαλευΟητωσαν 
Κ6-· Κ         7  αν]  δη  Ν*  οιη  ΒεΝααΑΚΤ  |  άνθρωπος  Κ  |  εις]  ις  Τ  (&ηίε  ι  Γ&3  τ 
Τ1νκ1)  |  αρχόντων]  άρχων  ̂  
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Ι,ΧΧΧΙ  8  ΠΑΛΜΟΙ 

Β        ̂ ανάστα,  6  θεός,  κρίνον  την  γήν  8 
οτι  συ  κατακΧηρονομήσεις  εν  πάσιν  τοΊς  εθνεσιν. 

ΠΒ' 

'Ωδή  ψαλμού  τφ  Άσάφ.  τ^νν^ι1 
2 Ό  θεός,  τις  όμοιωθήσεταί  σοι;  2 

μη  σιγήσης  μηδέ  καταπραύνης,  ό  θέός' 
3 οτι  ιδού  οί  εχθροί  σον  ήχησαν,  3 

και  ο'ι  μισοϋντες  σε  ηραν  κεφαλήν 
4επ\  τον  λαόν  σον  κατεπανουργεύσαντο  γνώμην,  4 

και  εβονλεύσαντο  κατά  των  άγιων  σον 
Βείπαν  Αείιτε  και  εξολεθρεύσωμεν  αυτούς  β£  έθνους,  5 

και  ου  μη  μνησθη  το  όνομα  Ισραήλ  ετι· 
6  οτι  εβουλεΰσαντο  εν  ομόνοια  επι  το  αυτό,  ό 

κατά  σον  διαθήκην  διεθεντο, 

7τά  σκηνώματα  των  Ίδουμαίων  και  οι  Ίσμαηλείται,  η 
Μωάβ  και  οι  Άγγαρηνοί, 

8Ναι/3άλ  και  ' Αμμων  και  Άμαλήκ,  8 
και  αλλόφυλοι  μετά  των  κατοικοΰντων  Ύνρον 

9 και  γάρ  και  Άσσούρ  συνπαρεγενετο  μετ   αυτών,  9 
εγενηθησαν  εις  άντίλημψιν  τοις  υιοις  Αώτ.  διάψαλμα. 

10ποίησον  αύτοΐς  ως  ττ\  Μαδιάμ  και  τω  Σεισαρά,  ίο 
ως  ό  Ίαβειν  εν  τω  χειμάρρω  Κεισών 

11  εξολεθρεύθησαν  εν  Άενδώρ,  ιι 
εγενηθησαν  ως  κόπρος  τη  γη. 

12θοΰ  τοί/ς  άρχοντας  αυτών  ώς  τον  'Ω,ρήβ  και  Ζήβ   και  Ζεβεε  \τ. 
και  Σελμανά,  πάντας  τούς  Άρχοντας  αυτών, 

13οΐτινες  είπαν  Κληρονομήσωμεν  εαυτοις  το  θνσιαστηριον  του  13 
θεού. 

ί*ΑΚ.Τ       8  κατακληρονομησεις  ΒΚε·3  (-σης  Α*  [εις  8υρ  Γ3.5  Α3?]  Τ)]  εξολεθρευσεις  Κ* 
+  αυτον$  Α^™&  —  δΐίοΐι  ι6  ΒΝ  15  Α  14  Κ  17  Τ  1.ΧΧΧΙΙ  1  ψαλ- 

μός Κ  4  σου  ι°]  +  κβ  Α  |  των  άγιων]  αγνών  Κ  5  είΐτον  Τ  \  ου  μη 
μνησθη]  ουκ  εσται  εις  μνημοσννον  Κ  6  οτι]  και  Κ*  (οτι  Κε·3)  7  Ισ- 
/λαηλιται  Τ  |  Αγαρηνοι  Β^Τ  8  Χαι/3αλ]  Ταιβαλ  Κ°·3(?  Κ)  Γεβαλ  Α 
(?  Κ)Τ  |  οιώ  και  3°  Ν0·3  Τ  |  αλλόφυλοι  μετά]  οι  μ  δΐιρ  Γ35  4  ν6^  5  Ηΐί  Α3? 
9  συμπαρεγ ενετό  Β15  |  Αωθ  Κνίά  |  οπί  διαψαλμα  ΑΚΤ  10  αντονς  Κ  \ 
Μαδιαμ]  Μαξιαμ  Κ  \  Σισαρα  Β^ΑΤ  |  Ίαβιν  Τ  |  Κισσώ]  Α  Κισων  Τ 
11  εξωλεθρευθησαν  Β313  Α  |  ωϊ]  ωσει  ΝΑΚΤ  |  τη  γη]  της  γης  Κ  12  Σαλ- 
μανα  £<ΑΚ3  (Σαλμαν  Κ*)  Τ  13  ειπον  Τ  |  θυσιαστηριον]  αγιαστηριον ΚΑΤ 

3*4 



ΨΑΛΜΟΙ 1.ΧΧΧ1Π  8 

ΐ4       14 ό  θεός  μου,  θού  αυτούς  ώς  τροχόν,  Β 
ώς  καλάμην  κατά  πρόσωπον  ανέμου. 

ΐ5       *5ώσει  πυρ  6  διαφλεξει  δρυμόν, 
ως  εί  φλοξ  κατακαύσαι  ορη, 

1 6       16 ούτως  καταδιώξεις  αντονς  εν  τη  καταιγίδι  σου, 
κα\  (ν  τη  οργή  σον  ταράξεις  αντονς. 

ΐ7       17  πληρωσον  τα  πρόσωπα  αυτών  ατιμίας, 
κα\  ζητησονσιν  το  ονομά  σον,  Κύριε. 

ι8       18 αϊσχννθητωσαν  και  ταραχθητωσαν  εις  τον  αιώνα  τον  αιώνος, 
κα\  εντραπητωσαν  και  άπολεσθωσαν 

ίο       19 και  γνώτωσαν  οτι  ονομά  σοι  Κύριος, 
σν  μόνος  ει  "Ύψιστος  επ\  πάσαν  την  γην. 

ΠΓ' 

Έίς  το  τέλος,  υπέρ  των  \ηνών  τοις  υ'ιοΐς  Κόρε  ψαλμός. 

2  2Ώς  αγαπητά,  τά  σκηνώματα  σου,  Κύριε  τών  δυνάμεων. 
3  3επιποθεϊ  και  εκλείπει  η  ψνχη  μον  εις  τάς  αύλάς  τον  κνρίον 

η  καρδία  μον  και  η  σάρξ  μου  ηγαΧΧιάσαντο  επ\  θεον  ζώντα. 
4  4καί  γαρ  στρουθίον  εύρεν  εαυτω  οίκίαν, 

και  τρύγων  νοσσιάν  εαυτή  ου  θησει  τά  νοσσία  αντης· 
τά  θυσιαστηριά  σου,  Κύριε  τών  δυνάμεων,  ό  βασιλεύς  μου 

καϊ  ό  θεός  μου. 

5  ̂ μακάριοι  πάντες  οι  κατοικούντες  εν  τω  οϊκω  σου, 
εϊς  τους  αιώνας  τών  αιώνων  αίνεσουσίν  σε.  διάψαλμα. 

6  6μακάριος  άνηρ  ου  εστίν  η  άντιλημψις  αυτού  παρά  σου,  Κύριε' 
αναβάσεις  εν  τη  καρδία  αυτού  διέθετο, 

7  7 εν  τη  κοίλαδι  τού  κλαυθμώνος,  εϊς  τόπον  ον  εθετο. 
κα\  γάρ  ευλογίας  δώσει  ό  νομοθετών 

8  8 πορεύσονται  εκ  δυνάμεως  εις  δύναμιν, 
όφθησεται  ό  θεός  τών  θεών  εν  Σιών. 

14  άνεμου]  πυρός  Κ*  (αν.  Κ03)  15  οιτι  ο  Τ  |  κατακανσει  Κ  16  κατά-  ΝΑΚ.Τ 
δίωξης  Τ  |  ταράξεις  (-ξης  Τ)]  συνταράξεις  Κ  17  ζητησωσιν  Τ  |  όνομα] 
πρόσωπον  Α  18  και  ταραχθητωσαν ..  .αιώνα]  και  ταραχθητ,  εις  τον  αιω  δαρ 
ταδ  Ν1  19  οιτι  ει  ΑΚΤ  |  ύψιστος]  ρτ  ο  Κ  —  Ηΐϊοΐι  34       Φ  Α  Κ  35  τ 
Ι.ΧΧΧΠΙ  1  του  νιοις]  οιτι  τοις  Κ  3  επεποΟει  Κ  |  κυρίου]  θϋ  Κ*  (κϋ  Κ0·3)  | 
θεον  'ζωντα]  τον  θ.  τον  ζ.  Κ  4  νοσιαν  Τ*  (νοσσ.  Τ1(νί(1>)  |  οιτι  εαντη  Κ* 
(\\ζ\)  Κ0·*)  |  αυτής]  εαυτής  Κ^ΑΤ  5  Οίη  πάντες  ΚΤ  |  τους  αιωι>ας  των 
αιώνων]  τον  αιώνα  του  αιώνος  Κ  |  οιτι  διαψαλμα  Α  Τ  6  77  αντιλημψις]  οιτι  η 
ΚΑΤ  |  αυτοί»  ΐ°]  αυτω  Τ  |  οίη  Κύριε  Κε·3Τ  7  εν  τη  κοιΚαδι]  εις  την  κοιλάδα 
Κε·3ΑΤ  |  κλαυθμονος  Α  |  εθετο]  διεθετο  Κ  \  ευλογιαν  Κ  8  Σειων  ΚΤ 
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9Κύριε  6  θεός  τών  δυνάμεων,  είσάκουσον  της  προσευχής  μου, 
ενώτισαι,  ό  θεός  Ιακώβ.  διάψαλμα. 

10υπερασπιστά  ημών  ϊδε  ό  θεός, 
και  επίβΧεψον  επ\  το  πρόσωπον  του  χριστού  σου. 

11  οτι  κρείσσων  ήμερα  μία  εν  τάΐς  αυΧαΐς  σου  ύπερ  χιΧιάδας' 
εξεΧεξάμην  παραριπτεΐσθαι  εν  τω  οίκω  του  θεοΰ  μάΧΧον  η 

οϊκεϊν  επϊ  σκηνώμασιν  άμαρτωΧών. 

^οτι  'εΧεον  και  άΧηθειαν  αγαπά  Κύριος  ό  θεός, 
χάριν  κα\  δόξαν  δώσει· 
Κύριος    ουχ    υστερήσει    τά    αγαθά    τους    πορευομένους  εν 

ακακία. 

13Κύριε  τών  δυνάμεων,  μακάριος  άνθρωπος  6  εΧπίζων  επ\  σε. 
ΠΔ 

Εις  το  τέλος·  τοις  υιοΐς  Κόρε  ψαλμός. 

ΖΈυδοκησας,  Κύριε,  την  γην  σου,  2 
άπεστρεψας  την  αίχμαΧωσίαν  Ίακώ/3· 

3άφηκας  τάς  ανομίας  τω  Χαω  σου,  3 
εκάΧυψας  τάς  αμαρτίας  αυτών.  διάψαλμα. 

4 κατεπαυσας  την  όργην  σου,  4 
άπεστρεψας  από  όργης  θυμού  σου. 

5επίστρεψον  ημάς,  ό  θεός  τών  σωτηρίων  ημών,  5 

και  απόστρεψον  τον  θυμόν  σου  αφ*  ημών. 
6 μη  εις  τον  αϊώνα  όργισθήση  ημΊν;  6 

η  διατενεΐς  την  όργην  σου  από  γενεάς  εις  γενεάν ; 
7 6  θεός,  σύ  επιστ ρέντας  ζωώσεις  ημάς,  7 

και  6  Χαός  σου  εύφρανθησεται  επ\  σοι. 

Ζδειξον  ημιν,  Κύριε,  το  εΧεός  σου,  5 
και  το  σωτηριόν  σου,  Κύριε,  δωης  ημιν. 

9  Ο  ΠΙ  διάψαλμα  ΑΤ  10  επί]  εις  Τ  11  κρεισσω  Β*  {κρεισσων  Βι,?(:ί 
[?Κ])  κρισσον  Α(?  Κ)Τ  |  παραριπτεσθαι  ̂ ΑΚΤ  |  θεου]  + μου  Κ^ΑΤ  κυρίου 
Κ  |  οικειν]  +  με  Κ^ΚΤ  \  επι]  εν  Ν^ΑΚΤ  12  ο  θεος  ο  δεης  οοηίαη§  νΜ 
Κ*  (ροδϋ  ο  θς  (ϋδίΐηχ  Κ0·*)  |  ροδϋ  κΊ  2°  (Ιίδΐίηχ  Τ  |  ουχ  (ουκ  Κ*)  υστερήσει]  ό 
στερήσει  (δίο  ιιΐ  νί<1)  Β^  ου  στερήσει  δ^Τ  (·ση)  13  Κύριε]  +  ο  θς  ̂ ·ΆΚΤ 
σε]  σοι  Τ — 8ΐϊοη  24  Β  25  Κ  26  Α  29  Κ-  28  Τ  Ι,ΧΧΧΐν  1  ψαλμος]  +  τω 
Ααδ  Τ  2  απεστρεψας]  επεστρεψας  Α  +  ο  θεος  Κ  3  τω  λαω]  του  λαου 
Κ  |  τας  αμαρτίας]  ρτ  πάσας  δ\ΑΚΤ  |  οιη  διάψαλμα  Α*  (Η&13  δια£  Α^)  Τ 
4  την  οργην]  ρΓ  πασαν  Β1?Γη£^ΑΚΤ  |  απο]  απ  Κ  6  τον  αιώνα  Βδ\* 
α.ΐ)νίά^]  τουί  αιώνας  Νε·*ΑΤ  |  οργισθηση]  οργισθης  Χ0·3  Α3  (οργισθεις  Α*νίά) 
ΚΤ  |  γενεάς]  γενεαν  (δίο)  Κ         7  ζωωσης  Τ  8  οηι  Κύριε  2° 
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9        9άκούσομαι  τι  λαλήσει  εν  εμο\  Κύριος  ό  θεός,  Β 
οτι  λάλησα  ειρήνην  β  πι  τον  λαόν  αυτού 
και  επ\  τους  όσιους  αυτού   και  τους   επιστρέφοντας  προς 

αυτόν  καρδίαν. 

ίο       10 πλην  εγγύς  των  φοβούμενων  αύτόν  τό  σωτηριον  αυτού* 
του  κατασκηνώσαι  δόξαν  εν  τη  γη  ημών. 

ιι       "έ'λίοί  και  αλήθεια  συνηντησαν, 
δικαιοσύνη  και  είρηνη  κατεφιλησαν 

ΐ2       12άληθεια  εκ  της  γης  άνετειλεν, 
και  δικαιοσύνη  εκ  του  ουρανού  διεκυψεν. 

13       13 και  γαρ  ό  κύριος  δώσει  χρηστότητα, 
και  η  γη  ημών  δώσει  τον  καρπόν  αύτης. 

ΐ4       14 δικαιοσύνη  εναντίον  αυτού  προπορευσεται, 
και  θησει  είς  όδόν  τα.  διαβήματα  αυτού. 

ΠΕ' 

^  ΐίροσενχη  τφ  Αανείδ. 
ι         ΚλΊνον,  Κύριε,  τό  ους  σου  και  εϊσάκουσόν  μου, 

οτι  πτωχός  και  πένης  ει  μι  εγώ. 

2  2φύλαξον  την  ψυχήν  μου,  οτι  οσιός  ειμί' 
σώσον  τον  δούλόν  σου,  ό  θεός  μου,  τον  ελπίζοντα  επϊ  σε. 

3  3ελεησόν  με,  Κύριε,  οτι  προς  σε  κεκράξομαι  δλην  την  ημεραν. 
4  4εϋφρανον  την  ψυχήν  του  δούλου  σου, 

οτι  προς  σε,  Κύριε,  ηρα  την  ψυχην  μου. 
5  5οτι  σύ,  Κύριε,  χρηστός  και  επιεικής 

και  πολυελεος  πάσιν  τοϊς  επικαλουμενοις  σε. 

6  6ενώτισαι,  Κύριε,  την  προσευχην  μου, 
και  πρόσχες  τη  φωνη  της  δεησεώς  μου. 

7  7 εν  ήμερα  θλίψεώς  μου  εκεκραξα  προς  σε,  οτι  εισήκουσάς  μου. 
8  8 ουκ  εστίν  ομοιός  σοι  εν  θεοϊς,  Κύριε, 

και  ουκ  εστίν  κατά  τα.  εργα  σου. 

9  λαληση  Τ  (ηίδ)  |  οπι  και  2°  Κ*  (Ηαο  Ν0·3)  |  τους  επιστρεφ.]  γ>τ  επι  ΝΑ 
^•^ΑΚΤ  |  καρδιαν  επ  αυτόν  Μ°·αΤ  10  πλην]  +  η  Κ  12  οπι  και  Α 
13  ο  κύριος]  05  κ.  Κ  14  εναντίον]  ενώπιον  ̂ -^ΑΤ  |  προπορευσεται 
Ι»^0·*  Α3?  Κ]  πορευσεται  £\*  προπορεύεται  Α*  προπορευσηται  Τ  —  8ΐΐοη  11 
Β£νΤ  28  Α  Κ  1>ΧΧΧν  1  οπι  προσευχή  Α  |  του  Ααυειδ  Κ  |  εισακουσον] 
επακουσον  £<ΛΚΤ  2  φυλαξον  την  ψ.  μου  οτι  ο  δΐιρ  Γαδ  Κ1  |  όσιος]  ο  Γ650Γ 
Α1  |  σε]  σοι  Τ  3  κεκραξομαι]  μ  δΐιρ  γο.8  Α8  4  οπι  Κύριε  Κ*  (1κι1> 
Κς·;ι)  Τ  |  ηρα  την  ψυχην  μου  δΐιρ  Γίΐδ  Α3  ]  μου]  +  ο  01  \\*  (οηι  Κ0·*)         5  πασι 
^  6  δεησως  Ι\ν"1  7  εισηκονσας]  επηκονσας  Κ0·αΑΤ 
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ι,χχχν  9  ΨΑΛΜΟΙ 

Β        9 πάντα  τά  εθνη  δσα  εποίησας  ηξονσιν  9 
και  προσκννησονσιν  ενώπιον  σον,  Κνριε, 
και  δοξάσονσιν  το  ονομά  σον 

10όπ  μέγας  ει  σν  και  ποιων  θαυμάσια,  ίο 
σύ  6ΐ  ό  θεος  μόνος  ό  μέγας. 

1 '  όδήγησόν  με,  Κνριε,  τη  όδω  σον,  ιι 
και  πορενσομαι  τη  αλήθεια  σον 
ενφρανθήτω  η  καρδία  μου  τον  φοβεισθαι  το  ονομά  σον. 

1~εξομολογησομαί  σοι,  Κνριε  ό  θεός  μον,  εν  6λη  καρδία  μον,  ΐ2 
και  δοξάσω  το  ονομά  σον  εις  τον  αιώνα· 

ηοτι  το  ελεός  σον  μεγα  επ'  ε  με,  ΐ3 
και  ε'ρρνσω  την  ψνχήν  μον  εξ  αδον  κατωτάτον. 

34 ό  θεός,  παράνομοι  επανεστησαν  67τ'  εμε,  ΐ4 
και  σνναγωγη  κραταιών  εζήτησαν  την  ψνχην  μον 
ον  προεθεντό  σε  ενώπιον  αντών. 

'5καί  σν,  Κνριε  ό  θεός,  οίκτίρμων  και  ελεήμων,  ΐ5 
μακρόθνμος  και  η-ολυβλ^οί  και  αληθινός. 

ι6επίβλεψον  €7τ'  εμε  και  ε'λεησόν  με,  ιό 
δος  το  κράτος  σον  τω  παιδί  σον,  και  σώσον  τον  ν'ών  της 

παιδίσκης  σον. 

17  ποίησαν  μετ   εμοϋ  σημεϊον  εις  αγαθόν,  π 
και  ϊδετωσαν  οι  μισονντες  με  και  αίσχννθήτωσαν, 
οτι  σν,  Κνριε,  εβοήθησάς  μοι  και  παρεκάλεσάς  με. 

Τοίϊ  νΙοΐ$  Κόρε  ψαλμοί  ωδής.  Ι.ΧΧΧνί (ΐ,χχχνιι; 

Οί  θεμέλιοι  αντον  εν  τοίς  ορεσιν  τοις  άγίοις'  τ 
2άγαπά  Κνριος  τάς  πνλας  Σιών  νπερ  πάντα  τά  σκηνώματα  ι Ιακώβ. 

3δεδοξασμένα  ελαληθη  περ\  σον,  η  πόλις  τον  θεοί.  3 
διάψαλμα. 

ΝΑΚΤ       9  προσκυνησου  (δίο)  £<  |  δοξασωσιν  Τ  10  οηι  ο  μέγας  ΒεΝΑΤ 
11  τη  οδω]  ρι·  εν  ΚΤ  |  τη  αλήθεια]  ρΓ  εν  ΝΚΤ  12  οηι  μον  ι°  Κ*  (ηαο 
Κ3)  |  κάρδια]  ρΓ  τη  ί\α·Ά  13  ερυσω  Τ  14  εττανεστηστησαν  Ν  | 
συναγωγή  κραταιών]  κραταιοί  Ν*  {συν.  κρατ.  #,0Λ)  \  εζήτησαν]  εξεζητησαν  Κ  | 
ου]  ρΓ  και  &\ε·3ΑΚΤ  |  ττροσεθεντο  Ν  15  θεο$]  +  μον  Νε:ιΤ  |  οικτειρμων  ΝΑ 
16  οηι  σου  ι°  Κ  17  και  ι°]  ινα  Κ  |  με  ι°  Β*5]  σε  Β3  |  αισχυνθητωσαν] 
ευφρανθητωσαν  Κ  —  8ΐίοη  36  ΒΑΤ  35  ΤΧΧΧνί  1  του  νιους 
Κνίϋ  |  ορεσι  ΝΤ         2  Σειων  ΝΤ         3  οιη  διαψαλμα  Α*  (ηαΰ  δια£  Α3)  Τ 
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ΠΑΛΜΟΙ ιχχχνπ  9 

Α  μνησθήσομαι  'Ραάβ  και  Βαβυλώνος  τοις  γινώσκουσίν  με-  Β 
και  ιδού  αλλόφυλοι   και   Τυροί   και  λαόϊ  Αιθιόπων,  ούτοι 

εγενήθησαν  έκει. 
5Μητηρ  Σειών,  ερει  άνθρωπος, 

και  "Ανθρωπος  έγενήθη  εν  αντί}, 
και  Αυτός  εθεμελίωσεν  αυτήν  6  ύψιστος. 

6Κυριος  διηγήσεται  εν  γραφή  Χαών  και  αρχόντων  τούτων  των 
γεγενη μίνων  εν  αυτί).  διαψαλμα. 

7ώς  εύφραινομένων  πάντων  ή  κατοικία  εν  σοι. 

ΠΖ' 

'ίΐδή    ψαλμού   τοις    υ'ιοΐς    Κόρε3    εις   το  τέλος, 
ύττέρ  μαελέθ  του  άττοκριθήναι'  συνέσεως  Αίμάν τ0>  ΊσραηΧείττ/. 

2  2  Κύριε  ό  θεός  της  σωτηρίας  μου, 
ημέρας  εκέκραξα  και  εν  νυκτι  εναντίον  σου' 

3  3εΙσεΧθέτω  ενώπιον  σου  ή  προσευχή  μου, 

κΧΊνον  το  ους  σου  εις  τήν  οέησ'ιν  μου,  Κύριε. 
4  4 ότι  έπΧήσθη  κακών  ή  ψυχή  μου, 

και  ή  ζωή  μου  τω  αδη  ή'γγισεν. 
5  5προσεΧογίσθην  μετά  τών  καταβαινόντων  εϊς  Χάκκον, 
6  έγενήθην  ως  άνθρωπος  αβοήθητος,  6 εν  νεκροίς  ελεύθερος- 

ώσει  τραυματίαι  ερριμμένοι  καθεύδοντες  εν  τάφω,  ων  ουκ  έμνή- 
σθης  ετι, 

και  αυτοί  εκ  της  χειρός  σου  άπώσθησαν 
7  7εθεντό  με  εν  Χάκκω  κατωτάτω, 

εν  σκοτεινοίς  και  εν  σκιά  θανάτου. 

8  8€7γ'  ε'μέ  έπεστηρίχθη  ό  θυμός  σου, 
και  πάντας  τους  μετεωρισμούς  σου  ε'π'  ε'μέ  έπήγαγες. διάψαλμα. 

9  9  εμάκρυνας  τους  γνωστούς  μου  α7τ'  ε  μου, 

4  γινωσκουσι  Κ*  (-σιν  ̂ ·Λ)  |  οιτι  και  2°  Κ  |  Αιθιόπων]  ρΓ  των  Κε,ί1Τ  |  οιτι  ΝΛΚΤ 
ούτοι  εγενήθησαν  εκει  Ν*  (\ιά\)  Χε·α)  5  Σιων  Α  6  γεγεννημενων  Κ  | 
οιτι  διαψαλμα  ΑΤ  7  κατοικία]  +  σου  Τ  —  ΗίϊοΗ  ίο  Β  Κ  1 1  ΑΚ.  13  Τ 
Ι,ΧΧΧνίΙ  1  οιτι  €ΐϊ  το  τέλος  Κ  \  Αιμαν]  Αιθαμ  Α  |  Ισραηλίτη  Β'ΆΤ 
2  εκεκραξα]  κεκραξομαι  Α  3  εισελθατω  ΝΑΚΤ  |  προσ\ευχη  Β*"  ττροσευ\χη 
Β''  |  οιτι  Κύριε  \^(^)^Τ  5  προσελογισθης  Κ  \  ως]  ωσει  ΝΑΚΤ 
6  ερριμμένοι   καθευδοντες]    οιτι    ερριμμένοι    Νεί1ΑΤ   καθενδοντες    ερριμ.  Κ 
7  εθετο  Ν*  (εθεντο  Ν1)  |  οτη  εν  3°       1  Γ  8  ο  θυμούς  ΒβςΗι  |  ενήγαγες  εττ 
εμε  ΚΑΤ  |  υηι  διαψαλμα  Α*  (Ιιηΐ;  διαψ  Αα)  Τ 
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Ι,ΧΧΧνίΙ  ΙΟ  ΠΑΛΜΟΙ 

Β  εθεντό  με  βδελυγμα  εαυτο'ις' 
παρεδόθην  και  ουκ  εξεπορευόμην. 

10οί  οφθαλμοί  μου  ησθενησαν  άπο  πτώχειας·  ίο 
και  εκεκραξα  προς  σε,  Κύριε,  ολην  την  ήμέραν, 
διεπετασα  τάς  χειρός  μον' 

11  μη  τοις  νεκροΐς  ποιήσεις  θαυμάσια;  ιι 
η  ιατροί  άναστήσουσιν  κα\  εξομολογήσονταί  σοι; 

'2μη  διηγησεταί  τις  εν  τάφω  το  ελεός  σου,  ι2 
και  την  αληθειάν  σου  εν  ττ\  άπωλία; 

13 μη  γνωσθησεται  εν  τω  σκότει  τα  θαυμάσια  σου,  3  3 
και  η  δικαιοσύνη  σου  εν  γη  επιλελησμεντ] ; 

14  κάγω,  Κύριε,  προς  σε  εκέκραξα,  ι4 
και  το  πρωι  η  προσευχή  μου  προφθάσει  σε. 

15ϊνα  τ'ι,  Κύριε,  απωθείς  την  προσευχην  μου,  ΐ5 
αποστρέφεις  το  πρόσωπον  σου  άπ'  ε  μου; 

16 πτωχός  ειμι  εγω  και  εν  κόποις  εκ  νεότητός  μου,  ι6 
υψωθείς  δε  εταπεινώθην  και  εξηπορήθην. 

1767γ'  ε  με  διηλθον  αι  όργαί  σου,  17 
και  οι  φοβερισμο'ι  σου  ετάραξάν  με. 

ιΒε'κύκλωσάν  με  ως  ϋδωρ  ολην  την  ημεραν,  ι3 περιεσχον  με  άμα. 

19εμάκρυνας  απ*  ε  μου  φίλον  19 
και  τους  γνωστούς  μου  άπο  ταλαιπωρίας. 

ΠΗ' 

Συνέσεως  Αίθάν  τψ  Ίσραηλείτη.  (ΚΧΧΧΙΧ) 
2Τά  ελεη  σου,  Κύριε,  εις  τον  αιώνα  ασομαι,  ι 

εις  γενεάν  και  γενεάν  άπαγγελώ  την  αληθειάν  σου  εν  τω 

στόματ'ι  μου. 
ΝΑΚΤ       10  πτωχιας  ΚΑΤ  |  οπι  και  ΚΑΤ  |  ολην  τψ  ημ.  ο  δεης  οοηΐιιη§;  ΚΚΤ  \ 

τας  χείρας  μου]  +  προς  σε  ΒΆ^'[ά>  ρΓ  προς  σε  Β^'^Κ^ΑΤ  11  ποίησης  Τ 
12  τα0ω]  ρΓ  τω  Κ0·3 Τ  |  απώλεια  Β3*5  13  γνωσθησεται]  γνωσθητω  Κε·3 
(-θησεται  Κ0·53)  14  καγω]  και  εγω  ΚΑΤ  |  προς  σε  Κύριε  ΚΑΚΤ  |  προφθαση 
Τ  15  επωθεις  Κ  |  προσευχην]  ψνχην  Κ1  (γο50Γ  πωθεις  τψ  ψ.  μο)  ΑΤ  | 
απ  εμου  το  πρόσωπον  σου  Κ.  16  εν  κοποις  και  Κ*  (και  εν  κοποις  Κε·3)  ( 
οπι  και  εξηπορηθην  Α*  (η&ϋ  κ  εξεπορηθή  Α3*111^)  17  οηι  και  Κε·3Α*  (η&1> 
Α3)  Τ  |  εταραξαν]  εζεταραξαν  ΚΑΚΤ  18  ω$]  ωσει  Κε·3Τ  19  φιλορ] 
+  και  πλησίον  Κε·3ΑΚΤ  —  δΐϊοη  38  ΒΑΤ  37  Ι,ΧΧΧνίΙΙ  1  Αιέ'αί'] 
Αιμαν  Κ.  Αιθαμ  Τ  |  Ισραπλειτη  Β* 6(111  (Ισραηλειτη  Κ)  Ισραηλίτη  Β^ΑΤ 
Ισραηλίτης  Κ  2  ασωμαι  Τ  |  οηι  και  Κ*  (ηαυ  Κ1(ν'ά))  |  απαγγέλλω 
Κ*ν!ά  (απαγγελω  Κ3) 
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ΠΑΛΜΟΙ ιχχχνιπ  ιό 

3  3οτι  ειπας  Εις  τον  αιώνα  έλεος  οίκοδομηθήσεται,  Β 
εν  τοις  ούρανοίς  ετοιμασθήσεται  ή  αλήθεια  σου· 

4  *διεθεμην  διαθήκην  τοΊς  ε'κλεκτοις  μον, 
ώμοσα  ΑαυεΙδ  τω  δούλω  μον 

5  5"Εο>γ  του  αιώνος  ετοιμάσω  το  σπέρμα  σον, 
κα\  οικοδομήσω  εις  γενεαν  κα\  γενεαν  τον  θρόνον  σον. 

διάψσ.λμα. 

6  6  εζομολογήσονται  οι  ουρανοί  τα  θανμάσιά  σον,  Κύριε, 
και  την  άλήθειάν  σον  εν  εκκλησία  άγιων. 

7  7 οτι  τις  εν  νεφελαις  ίσωθήσεται  τω  κυρίω; 
κα\  τις  όμοιωθήσεται  τω  κνρίω  εν  νιοϊς  θεού; 

8  8ό  θεός  ενδοξαζόμενος  εν  βονλη  αγίων, 
μέγας  κα\  φοβερός  επι  πάντας  τονς  περικύκλω  αυτόν. 

9  9Κύριε  6  θεός  τών  δννάμεων,  τις  ομοιός  σοι; 
δννατός  εί,  Κνριε,  και  ή  αλήθεια  σον  κύκλω  σον. 

ίο       ιοσν  δεσπόζεις  τον  κράτονς  της  θαλάσσης, 
και  τον  σάλον  τών  κνμάτων  αντής  σν  καταπραύνεις. 

ιι       11  σν  εταπείνωσας  ως  τρανματ'ιαν  νπερήφανον, 
κα\  εν  τω  βραχίονι  της   δννάμεώς  σον  διεσκόρπισας  τονς 

εχθρούς  σον. 
12  12 σοι  εισιν  οι  ονρανοϊ,  καϊ  σή  εστίν  ή  γή· 

την  οϊκονμενην  και  το  πλήρωμα  αυτής  συ  εθεμελίωσας. 

13  13,τόν  βορράν  και  θαλάσσας  συ  εκτισας, 
Θαβώρ  και  'ΈρμωνιεΙμ  τώ  ονόματι  σου  άγαλλιάσονται. 

ΐ4       14σο$·  ό  βραχίων  μετά  δυναστείας· 
κραταιωθήτω  ή  χειρ  σου,  ύψωθήτω  ή  δεξιά  σον. 

ΐ5       15δικαιοσύνη  κα\  κρίμα  ετοιμασία  τον  θρόνον  σον 
έλεος  καϊ  αλήθεια  προπορεύσεται  προ  πρόσωπον  σον. 

ι6       >6  μακάριος  ό  λαός  ό  γινώσκων  άλαλαγμόν 
Κνριε,  εν  τω  φωτϊ  του  προσώπου  σου  πορεύσονται, 

4  μου  2°]  +  ύψωσα  εκλεκτον  εκ  του  λαον  μου  Κ*  (ΐιτφΓοη  ̂ ς  ί1)  5  γενεαν  ΝΛΚ' 
2°]  ρΓ  €ίϊ  Κ  |  οπι  διάψαλμα  ΑΤ  6  και]  +  γαρ  ̂ 0&ΑΎ  \  άγιων]  οσίων  Κ 
7  και  τΐ5]  ΟΠΕ1  Ν0  Λ  ΑΤ  η  τυ  Κ  |  κνριω  2°]  θεω  Ν*  {κω  Ν0·*)  Κ  8  φοβερός] 
+  εστίν  Κε·3ΑΤ  |  επι  παντας  .ςιιρ  Γ3.3  Αα  9  όμοιος]  όμοιωθήσεται  Κ 
10  και  τον  σαλον]  τον  δε  σ.  Ν^ΑΚΤ  11  οηι  και  Ν^ΑΤ  12  σοι] 
συ  Τ  13  θάλασσας]  την  θάλασσαν  Κ°·αΑΤ  θάλασσαν  Κ  \  Ερμωνιιμ 
Τ  (ιμ  ίοΠ  ΓβδΟΓ  Τ?)  |  οηι  σου  Κ*  (ηαϋ  Κ*)  14  δυναστιας  ΝΤ  | 
υψωθητω]  ρΓ  και  Κ  1δ  προπορευσεται]  προπορενσονται  πορεύ- σονται Α 
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ι,χχχνιιι  ΐ7 ΠΑΛΜΟΙ 

17 και  εν  τώ  ονόματι  σον  άγαλλιάσονται  ολην  την  ημεραν,  τγ 
και  €·ν  τη  δικαιοσύνη  σου  ύψωθήσονται. 

18 οτι  το  καύχημα  της  δυνάμεως  αυτών  ει  συ,  ιδ 
και  (ν  τη  ευδοκία,  σον  ύψωθήσεται  το  κέρας  ημών. 

Ι96τι  του  κυρίου  η  άντίλημψις,  ι9 
και  του  άγιου  Ισραήλ  βασιλέως  ημών. 

ϊοτότε  ελάλησας  εν  όράσει  τοις  υιοίς  σου,  2ο 
και  είπας  Έθίμην  βοηθειαν  επ\  δυνατόν, 
ύψωσα  εκλεκτόν  εκ  του  Χαοΰ  μου· 

'-'ενρον  Ααυε\δ  τον  δουΧόν  μου,  2ΐ 
εν  ελεεί  άγίω  έχρισα  αυτόν. 

22ή  γαρ  χ^ίρ  μου  συναντιλήμψεται  αύτω,  22 
και  ό  βραχίων  μου  κατισχύσει  αυτόν 

2ϊουκ  ώψεΧήσει  εχθρός  εν  αύτω,  23 
και  υιός  ανομίας  ου  προσθήσει  του  κακώσαι  αυτόν 

24 και  συγκάψω  τους  εχθρούς  αύτού  από  προσώπου  αύτού,  24 
και  τούς  μισοϋντας  αυτόν  τροπώσομαι. 

25 και  η  αλήθεια  μου  και  το  εΧεός  μου  μετ'  αύτού,  25 
και  εν  τώ  ονόματι  μου  ύψωθησεται  το  κέρας  αύτού· 

'^και  θησομαι  εν  θαλασσή  χείρα  αύτον,  26 
και  εν  ποταμοϊς  δεξιαν  αύτού. 

27 αύτός  επικαΧεσεταί  με  Ώ,ατηρ  μου  εί  σύ,  27 
θεός  μου  και  άντιλήμπτωρ  της  σωτηρίας  μου· 

ΛΒκάγώ  π ρωτότοκον  θησομαι  αύτόν,  28 
ύψηΧόν  παρά  τοΊς  βασιΧεύσιν  της  γης. 

29 εις  τον  αιώνα  φυλάξω  αύτώ  τό  εΧεός  μου,  29 
και  η  διαθήκη  μου  πίστη  αύτω- 

30 και  θησομαι  εις  τον  αιώνα  τού  αιώνος  τό  σπέρμα  αύτού,  3° 
και  τον  θρόνον  αύτού  ως  τάς  ημέρας  τού  ούρανού. 

ΜΑΚΤ  17  και  εν  τω  ονόματι]  και  ε,  τι  ίηδΐ  ̂ ?  |  τ,  ολην  τή\  ημεραν  και  εν  τη 
δικαιοσύνη  σον  υψωθησοντ,  δαρ  Γ3.5  εί  ΐη  ιή£§  Α3  18  το  καύχημα]  οηι  το 
Κε·3ΑΤ  |  συ  ει  ΚΤ  19  αντιληψι$  Τ  20  ΐήδ  50Γ  ορασει  Κ*  (οχη  ορ. 
Ί°  Κ3)  |  βοηθιαν  ΝΤ  21  ελεεί]  ελεω  Β3(?  Κ)  ελαιω  Β^Α(?  Κ)Τ  | 
αγιω]  -{-μου  Νε·3ΑΚΤ  |  εχρισω  Κ*  (έχρισα  Κ3)  23  προσθησει  του  κακωσαι] 
κακωσει  Χ*  (προσθησι  του  κακ.  Κε·3)  Α*™1  (ττροσθησει  του  κακωσι  αυτδ\  δπρ 
Γ3.8  ε£  ίη  ΐϊΐ£  Α3)  24  συν  κόψω  ΚΑΚνιάΤ  |  απο  προσώπου  αυτού  του$ 
εχθρούς  αυτού        τοι/5  εχθρ.  μου  απο  πρ.  αυτού  Α  25  η  αλήθεια]  οηι  η 
Κ*  (ηαο  Κ3)  26  χείρα]  ρΓ  την  Κ  27  επικαλεσηται  Τ  |  θεος]  ρΓ  ο 
ΑΚ       28  καγω]  και  εγω  ί\Α  |  βασιλευσι  Κ  Κ       30  ω$]  ωσει  Κ 
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3ΐ       31  εάν  εγκαταΧίπωσιν  οι  υίοι  αυτού  τον  νόμον  μου,  Β 
και  τοις  κρίμασίν  μου  μη  πορευθώσιν 

32  32εάν  τα  δικαιώματα  μου  βεβηΧώσουσιν, 
και  τάς  εντοΧάς  μου  μη  φυΧάξωσιν 

33  33επισκε\^ομαι  εν  ράβδω  ανομίας  αυτών, 
καϊ  (ν  μάστιξιν  τάς  αμαρτίας  αυτών. 

34  34 το  δε  εΧεός  μου  ου  μη  διασκεδάσω  απ*  αυτοί, 
ούδε  μη  αδικήσω  Ιν  ττ}  άΧηθεία  μου, 

35  35ούδε  μη  βεβηΧώσω  την  διαθηκην  μου, 
καϊ  τα.  εκπορευόμενα  δια  τών  χειΧεων  μου  ου  μη  αθετήσω. 

36  36 άπαξ  ώμοσα  εν  τώ  άγίω  μου,  εϊ  τώ  ΑαυεΙδ  ψεύσομαι· 
37  37το  σπέρμα  αυτοί)  εις  τον  αιώνα  μενεϊ, 

κα\  6  θρόνος  αυτού  ώς  6  ηΧιος  εναντίον  μου, 

38  38 και  ώς  η  σεΧηνη  κατηρτισμενη  εις  τον  αιώνα· 
και  6  μάρτυς  εν  ούρανώ  πιστός.  διάψαλμα. 

39  39  συ  δε  άπώσω  και  εζουδενωσας, 
άνεβάλου  τον  χριστόν  σου· 

4ο       40 κατεστρεψας  την  διαθηκην  του  δούλου  σου, 
εβεβηΧωσας  εις  την  γήν  το  άγιασμα  αυτού. 

4ΐ       41  καθειΧες  πάντας  τους  φραγμούς  αυτού, 
εθου  τά  όχυρώματα  αυτού  δειΧίαν 

42  42  διηρπασαν  αύτον  πάντες  οι  διοδεύοντες  όδόι>, 
εγενηθη  όνειδος  τοις  γείτοσιν  αυτού. 

43  43ύψωσας  την  δεζιάν  τών  εχθρών  αυτού, 
εϋφρανας  πάντας  τους  εχθρούς  αυτού· 

44  44άπεστρε-^τας  την  βοηθειαν  της  ρομφαίας  αυτού, 
και  ουκ  άντεΧάβου  αυτού  εν  τω  ποΧεμω. 

45  4ί  κατεΧυσας  από  καθαρισμού  αυτόν, 
τον  θρόνον  αυτού  εις  την  γην  κατερραξας· 

31  ε-γκαταλειπωσιν  Α  ενκαταλιττ.  Κ.  ενκαταλ^ιπ.  Τ  |  οι  νιοι]  οιτι  οι  Κ.  |  ΚΑΚ 
τοις  κριμασιν]  ρΐ  εν  Κ  32  βεβηλωσωσιν  Τ  33  επισκεψωμαι  Τ  | 
ανομίας]  ρΐ  τας  ΚΑΚΤ  |  αμαρτίας]  αδικίας  ΚΑΤ  34  αυτού]  αυτών  Κ0·1 
Κ.Τ  |  ονδε]  ουδ  ου  Α  |  αληθια  Α  35  την  διαθηκην]  εν  τη  διαθήκη  Κ* 
(την  δ.  Κ0  ,1)  |  δια]  εκ  Κ  37  ο  θρόνος]  οιτι  ο  Κ  38  ως  η  σελ.]  ωσει 
σελ.  Κνκ1  [  οτη  διάψαλμα  Α*  (1ια1:>  διαι^  Α:ι)  Τ  39  εξονδενωσας]  +  ημας 
Κ*  (Κ'·;ι)  !  ανεβαλου]  ρΐ  και  Α*  +  Κύριε  Κ  40  οιτι  αυτού  Β*νί(1  (ΗαΙ) 
51ΐΐ>50Γ  Β?)  41  καθειλας  Κ  καθιλας  Τ  |  δβιλειάΙ  Β*  (δ«λια|  Β*3  διλιαν 
ΚΑΤ)  42  διηρπαξΌν  Κ°·*Τ  |  διοδευοντες]  τταραττορενομενοι  Α  |  οδον]  ρΐ 
την  Α  43  έχθρων  αϊ/του]  θλιβοντων  αντον  Κ^ΑΤ  |  ηνφρανας  Τ 
44  βοηθιαν  ΑΤ         45  αυτόν]  αυτού  Κ(:  ί1  (ιτιοχ  τενος  αυτο^) 
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Αβέσμίκρυνας  τάς  ημέρας  του  θρόνου  αυτοί,  φ 
κατέχεας  αυτού  αϊσχύνην.  διάψαλμα. 

47ίωϊ  πότε,  Κύριε,  αποστρέψεις  εις  τέλος;  47 
εκκαυθήσεται  ως  πΰρ  ή  οργή  σου; 

48 μνήσθητι  τις  μου  ή  ύπόστασις·  4§ 
μή  γαρ  ματαίως  εκτισας  πάντας  τους  νιους  των  ανθρώπων ; 

49τίς  εστίν  6  άνθρωπος  ος  ζήσεται  καϊ  ουκ  οψεται  θάνατον;  49 
ρύσεται  την  ψυχήν  αντοΰ  έκ  χειρός  αδου;  διάψαλμα. 

50  που  εστίν  τα.  ελέη  σου  τά  αρχαία,  Κύριε,  5° 
ά  ωμοσας  τω  ΑαυεΙδ  εν  τη  αλήθεια  σου; 

51  μνήσθητι,  Κύριε,  του  όνεώισμοΰ  τών  δούλων  σου,  $ι 
ου  ύπέσχου  εν  τώ  κόλπω  μου  πολλών  εθνών 

52 ου  ώνείδισαν  οι  εχθροί  σου,  Κύριε,  52 
ου  ώνείδισαν  το  αντάλλαγμα  του  χριστού  σου. 

53εί)λογητος  Κύριος  εις  τον  αιώνα,     γένοιτο,  γένοιτο.  53 

ΝΑΚΤ       46  εμικρυνας  Κ*  (εσμικρ.  Κ3)  [  θρόνου]  χρόνου  ̂ ΑΚΤ  |  αντου  2°]  αιτώ 
α  (ιηοχ  Γβνοο  αυτοί;)  Τ  |  οτη  διάψαλμα  Τ  47  αποστρέφεις  ΚΑΚ.  απο- 

στρεφη  Τ  49  ο  άνθρωπος]  οιη  ο  ̂ ΑΚΤ  |  θάνατον]  ν  δυρ  Γ&δ  ΑΆ  \  οϊώ. 
διάψαλμα  Τ  50  εστίν]  εισιν  &€  ΆΑΚΤ  51  νπεσχον  ΑΚ  νπεσχω  Τ 
52  το  αντάλλαγμα]  ρΓ  τι  Κ*'νκ1  (οιη  Κα)  53  ευλογητος  Κύριος]  ευλογία 
Κυρίου  Κ  —  δίΐοη  103  Β  104       102  ΑΤ 
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IV 

Πθ'  Β 
Τίροσβυχή  του  Μωυση  άνθρωπου  του  θεοϋ. 

ι  Κύριε,  καταφυγή  ήμίν  εγενήθης  ςν  γενεά  και  γενεά- 
2  2πρ6   τον   ορη   γενηθήναι   και   πΧασθήναι  την   γην    και  την 

οικονμενην, 
και  άπο  τον  αιώνος  εως  τον  αιώνος  σν  €ί. 

3  3 μη  άποστρέψης  ανθρωπον  εϊς  ταπε'ινωσιν, 
και  ειπας  Επιστρέψατε  νιοι  ανθρώπων ; 

4  4οη  χίλια  ετη  εν  όφθαΚμοΊς  σον  ως  ή  ήμερα  ή  εχθές  ήτις 

διήΧθεν,  και  φνΧακή  εν  ννκτ'ι. 
5  57"ά  έξονδενώματα  αντων  ετη  έσονται, 

το  πρωί  ωσει  χλόη  παρεΧθοί' 
6  6τ6  πρω\  άνθήσαι  και  παρέΧθοι, 

το  εσπέρας  άποπεσοι,  σκληρννθείη  και  ξηρανθείη. 
η        7 δτι  έζεΧίπομεν  εν  τή  όργη  σον, 

και  εν  τω  θνμω  σον  εταράχθημεν 

8  8εθον  τάς  ανομίας  ήμων  ενώπιον  σον, 
ό  αΙων  ήμων  είς  φωτισμον  τον  πρόσωπον  σον. 

9  9οτι  πάσαι  αι  ήμεραι  ήμων  έζεΧιπον, 
και  εν  τη  οργή  σον  έξεΧίπομεν 
τα  ετη  ήμων  ως  άράχνην  εμεΧέτων. 

ίο       10  αι  ήμεραι  των  ετών  ήμων  εν  ενιαντοίς  εβδομήκοντα  ετη, 
εάν  δε  εν  δνναστείαις,  όγδοήκοντα  ετη, 

και  το  πΧεων  αντών  κόπος  και  πόνος· 

οτι  έπήΧθεν  πραντης  έφ'  ήμάς,  και  παώενθησόμεθα. 

Ι,,ΧΧΧΙΧ  1  του  Μωυση]  τω  Μωνση  ΝΚ.  τω  Μωση  Α  Μωυσεως  Τ  |  αν-  ΝΑΚΤ 
θρωπω  ΧΑ  |  εγενηθηςημιν  Χε·3ΑΚΤ  |  εν  γενεά  και  γενεά]  απο  γενεάς  εις  γενεαν 
Κ  2  γενηθηναι]  εδρασθηναι  Χ*  {γεν.  Χ0·3)  |  πλασθήναι  την  γην  και  την 
οικ.]  πλ.  γην  οικ.  Α*νιε1  πλ.  την  (δϊο)  και  την  οικ.  δϋρ  Γαδ  61  ίη  ιώ§  Αα  |  εως] 
ρΓ  και  Χ0·3  ΑΤ  ]  οιώ  συ  ει  Ν*  (Ηαΐ)  Χ0·3)  3  υιοι]  ρΓ  οι  Α  |  ανθρώπων]  ρΓ 
των  ΑΚΤ  4  σου]  +  κε  Χ0·3  (Γαδ  ΚΕ·ι>)  ΑΤ  |  ως  η  ήμερα]  ως  ήμερα  Χ 
ωσει  ημ.  Κνιύ  \  χθες  Β*>Κν'ά  εκχθες  Α  5  ετη]  ετι  Β5  6  ανθησοι  Χ0·3 
(γποχ  τενυο  -σαι)  ανθήσει  Κ  7  εξελειπομεν  ΑΤ  8  ενώπιον]  εναντίον 
Χ0·3  Τ  9  βξελειπον  ΑΤ  |  ογπ  και  Νε·3  |  εξελειπομεν  ΑΤ  |  ως]  ωσει  ΝΑΤ  | 
αράχνη  Κα3ΛΚΤ  10  εΐΊαυτου]  αυτού  ΧΑΚΤ  |  δυναστιαις  Τ  |  ε<ή  ημας 
πραυτης  Χ*  (7τρ.  ε0  ημ.  Κ0·8)  Κ  πραοτης  εφ  ημ.  ΑΤ  |  παιδευθησωμεθα  Τ 

335 



Ι,ΧΧΧΙΧ  II ΨΑΛΜΟΙ 

Β         τις  γινωσκει  το  κράτος  της  οργής  σον,  ιι 

και  άπο  τον  φόβον  τον  θνμον  σον  ε'ζαριθμήσασθαι;  12την  ι?, 
δεξιάν  σον  -γνώρισαν, 

και  τονς  πεπαιδενμενονς  ττ]  καρδία  εν  σοφία, 

^έπίστρεψον,  Κύριε·  εως  πότε;  ι3 
και  παρακΧηθητι  επι  τοΙς  δονΧοις  σον. 

ι^ενεπΧησθημεν  το  πρωί  τον  εΧεονς  σον,  ι4 
και  ηγαΧΧιασάμεθα  και  ενφράνθημεν 
εν  πάσαις  ταϊς  ημεραις  ημών, 

'5αι>#'  ων  ημερών  εταπείνωσας  ημάς,  ΐ5 
ετών  ων  εΐδομεν  κακά. 

'6και  'ίδε  επ\  τονς  δονΧονς  σον  και  τά  εργα  σον,  ιό 
και  όδηγησον  τονς  νιονς  αντών. 

'7και  έστω  η  Χαμπρότης  Κυρίου  θεον  ημών  εφ*  ημάς,  \η 
και  τά  έργα  τών  χειρών  ημών  κατενθννον  εφ'  ημάς. 

4'
 

ΑΖίΌ5  ωδής  τω  Ααυείδ.  ,-££τ\ 

Ό  κάτοικων  εν  βοήθεια  τον  νψίστον  ι 
εν  σκέπη  τον  θεον  τον  ονρανον  ανΧισθησεται. 

2ερει  τώ  θεώ  ΆντιΧήμπτωρ  μον  εί·  2 
και  καταφνγη  μον  ό  θεός  μον,  εΧπιώ  επ  αντόν. 

3οτι  αντός  ρνσεται  εκ  παγίδος  θηρεντών,  3 
και  άπο  Χόγον  ταραχώδονς' 

4 εν  τοις  μεταφρενοις  αντον  επισκιάσει  σοι,  4 
και  νπο  τάς  πτερνγας  αντον  εΧπιεϊς· 
οπΧω  κνκΧώσει  σε  η  άΧηθεια  αντον. 

5ού  φοβηθηστ]  άπο  φόβον  ννκτερινον,  5 
άπο  βεΧονς  πετομενον  ημέρας, 

ΝΑΚΤ  11  φοβον]  +  σου  ΑΤ  |  τον  θνμον  Νε·3ΑΚΤ  12  σου]  + ούτως  Νε·3ΑΚΤ  | 
γνωρισον]  +  μοι  Κεί1ΑΚ.Τ  |  ττεπαιδημενους  ^ε·3(?  Κ)  ττεπεδημενους  Α(?  Κ)Τ 
13  τονς  δούλους  Κ  14  το  έλεος  Κ  |  ελέους... ημων  ίη  ιη§  βί  δΐιρ  Γ3.5  Α3  | 
ηυφρανθημεν  ΑΆΎ  \  ημων]  +  ενφρανθημεν  Κε·3 Α^δ'Κ  +  ηυφρανθημεν  Τ  (ο 
δβςς  οοηίιιη£  ΚΤ)  15  εταπεινωσας]  ρχ  ων  Κ  |  ιδομεν  Τ  |  κακα]  ρΓ  τα  Κ 
16  τα  έργα]  ρτ  επι  Νε·3ΑΚΤ  \  ωδηγησον  Α  17  θεου]  ρτ  του  Νεί1ΑΚΤ  | 
ημας  2°]  + και  το  έργον  των  χειρών  ημων  κατευθυνον  ΚΑΚΤ  —  3ίίοη  35  Β 
34  ̂   38  Α  37  ̂   4ΐ  Τ  ΧΟ  1  βοηθια  Τ  2  θεω]  κ~ω~  Β3ΐ>Νε·3ΑΤ ο  θεος  μου  ίηε  δΐίοη  ίη  ΑΤ  |  ελπιω]  ρτ  και  Κ  |  αυτω  Τ  3  ρνσεται] 
+  με  ΚΑΚ  ρυσηται  με  Τ  |  τακιδος  Ν  4  επισκίαση  Τ  |  κύκλωση  Τ 
5  απο  2°]  ρτ  και       (οττι  Κε·3) 
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6  από  πράγματος  διαπορευομενου  εν  σκότα,  Β 
από  συμπτώματος  και  δαιμονίου  μεσημβρινού. 

7πεσεϊται  εκ  του  κλίτους  σου  χιλιάς, 
και  μυριάς  εκ  δεξιών  σου, 
προς  σε  δε  ούκ  εγγιει· 

*πλήν  τοϊς  όφθαλμοΐς  σου  κατανοήσεις, 
και  άνταπόδοσιν  αμαρτωλών  οψη. 

9 οτι  συ,  Κύριε,  η  ελπίς  μου' 
τον  υψιστον  εθου  καταφυγην  σου. 

ζοου  προσελεύσεται  προς  σε  κακά, 
κα\  μάστιξ  ούκ  εγγιει  τω  σκηνώματί  σου· 

11  οτι  τοις  άγγελοις  αύτου  εντελείται  περ\  σου 
του  διαφυλάξαι  σε  εν  ταις  όδοϊς  σου· 

12επ\  χειρών  άρούσίν  σε, 
μη  ποτέ  προσκόψης  προς  ΧΊΘον  τον  πόδα  σου. 

,36Τγ'  ασπίδα  κα\  βασιΧίσκον  επιβηστ), 
και  καταπατήσεις  λέοντα  και  δράκοντα. 

14  οτι  ί'ττ'  ε  με  ήΧπισεν,  και  ρύσομαι  αύτόν 
σκεπάσω  αυτόν,  οτι  εγνω  το  ονομά  μου. 

15επικαλεσεταί  με,  και  εϊσακούσομαι  αύτοΰ, 
μετ   αύτοΰ  εϊμι  εν  θΧίψει, 
καϊ  εξελούμαι  και  δοξάσω  αύτόν. 

16 μακρότητι  ημερών  εμπΧησω  αύτόν, 
καϊ  δείξω  αύτω  το  σωτήριόν  μου. 

<1Α' 

Ψαλμός  ψδής,  εις  την  ημέμαν  τον  σαββάτον. 

^Αγαθόν   το   εξομολογεϊσθαι  τω   κυρίω,    κα\  ψάλλειν   τω  ονό- 
ματι σου,  Ύψιστε· 

3το0  άναγγελλειν  το  πρωί  το  'ελεός  σου,  και  την  άληθειάν 
σου  κατά  νύκτα, 

εν  σκοτ.  διαπορευομενου  ^εΛΤ  |  συμπτώματος  (ευμττ.  Β6(1ίι)]  σννπτω-  ^ΑΚ,Τ 
ματος  £<  7  κλιτονσου  Α  (γςιβ  ι  Ιίϊ  αηΐε  τ)  Τ  κλίτους  Κ*  (κλίτους  σον  ΚΆ) 
8  κατανόησης  Τ  |  όψει  Β3ΐ)  9  σν]  +  ει  Κ  11  ταις  οδοις]  ρΓ  τασαις 
Α  {-σες)  Τ  ρΓ  πασιν  Κ.  12  €ττι]  \π  και.  Κ*  (οιτι  ̂ ε  ;ι)  13  βττ]  εττι 
Κ^ΑΚΤ  |  καταπάτησης  Τ  15  επικαλεσεται  με]  κεκραξεται  (καικρ.  Α) 
προς  με  ΝΑΤ  |  εισακονσομαι]  επακονσομαι  Ν^ΑΤ  |  οιτι  και  1°  Ν^ΚΤ  \ 
εξελονμαι]  +  αντον  Ν0·8  (τΛ3  Χ0·1")  ΑΤ  16  μακροτητα  ΑΚΤ  —  8ΐΐθΗ  35  Β&Τ 
33  ΚΑ  Χα  1  σαββατον)  προσαββατον  Κ 
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4 61/  δεκαχόρδω  ψαΧτηρίω  μετ  ωδής  εν  κιθάρα·  4 
5  οτι  εϋφρανάς  με,  Κύριε,  εν  τω  ποιηματί  σον,  5 

και  4ν  τοις  εργοις  των  χειρών  σον  άγάλλιάσομαι. 

6ώς  εμεγάλννθη  τά  έργα  σον,  Κνριε,  6 
σφόδρα  εβαρύνθησαν  οι  διαλογισμοί  σον. 

7 άνήρ  άφρων  ον  γνώσεται,  η 
κα\  ασύνετος  ον  συνησεϊ  ταΰτα. 

ζεν  τω  άνατείλαι  τους  άμαρτωλονς  ως   χόρτον,   κα\  διεκυψαν  8 
πάντες  οι  εργαζόμενοι  την  άνομίαν, 

οπως  αν  εξοϊλεθρευθώσιν  ίις  Τον  αΙώνα  τον  αιώνος. 

9σύ  δε  "Υψιστος  είς  ΤοΡ  αιώνα,  Κύριε.  9 
10οτι  ιδού  οι  εχθροί  σον  άπολοϋνΤαι,  ίο 

και   διασκορπισθησονται   πάντες   οι   εργαζόμενοι   την  άνο- 

μ'ιαν. 
11  και  ύψωθήσεται  ως  μονοκερωτος  το  κέρας  μον,  αϊ 

και  το  γήράς  μον  εν  ελαίω  πίονί' 
12 και  επεϊδεν  ό  οφθαλμός  μου  ε'ν  το7ς  εχθροΊς  μον,  ΐ2 

και  εν   τοις  επανιστ*αμενόις  επΡ  εμε   πονηρευομενοις  είσα- 
κονσεται  το  ους  μον. 

13 δίκαιος  ώς  φοίνοξ  ανθήσει,  ΐ3 
ως:  η  κέδρος  ή  εν  τω  Αιβάνίο  πληθυνθήσεται. 

14  πεφυτευμενοί  εν  τώ  ο'ίκω  Κυρίου  1 4 
εν  ταΐς  αύλαϊς  του  θεου  ημών  εζανθησονσΊν 

ι5τογ6  πληθννθήσονται  εν  γηρει  πίονι,  ΐ5 
και  ευπαθούντες  έσονται" 

ι6του  άναγγειλαι  οτι  ευθής  Κύριος  ό  θεός  μου,  ιό 
και  ουκ  εσΤιν  άδικία  εν  αύτώ. 

ΑΚΤ       4  μετά  Ν*  (μετ  Νε·3)  5  οηα  οτι  Α*  (η&ο  Α3*^  5Ϊη!5ΐΓ>)  |  ηυφρανας  Τ 
6  σφοδρά]  ρν  -η  (?  ει)  Κ*νίά  (οηι  Κ3)  |  εβαρύνθησαν]  εβαθυνθησαν  Β3ΒΝε·3ΚΤ 
8  τους  αμαρτωλούς]  οηι  τους  Κα3ΑΤ  |  ως]  ωσει  £\ΑΚ3Τ  9  Ύψιστος]  ρΓ  ο  Κ. 
10  οτι  ιδου]  ρ  ι*  οτι  ιδου  οι  εχθροί  σον  κε  ̂ Α3<Γη^ΚΤ  11  υψωθησεται]  ωθ 
δαρ  γ&5  Α3  |  ελαιω  Β3ΐ)ΝΑ(?  Κ)Τ]  ελεω  Β*(?  Κ)  12  και  εττειδε^]  και 
εφιδεν  (και  ε,  ι  δυρ  γ&5  Α3?)  ΑΤ  |  μον  ι°]  σον  Κ  |  οηι  εν  τοις  Α*  (Ηαο  Α3?)  | 
επανιστανομενοις  ΚΑΚ  |  εισακοι/σεται]  ακουσεται  Νε  3ΑΚΤ  13  άνθηση  Τ  | 
ως  η]  ωσει  Κνκ1  14  πεφυτευμενοι  (ν  1°  δυρ  Γ3.5  Α3)]  ττεφυτευμενη  Τ  \ 
Κυρίου]  ρτ  τον  Κ  |  ταις  ανλαις]  οηι  ταις  Κ  |  του  θεου]  τ  δπρ  Γαδ  Α3Ϊ  οίκου 
θεου  Κ  |  εξανθησωσιν  Τ  15  τοτε]  οηι  Ν*  έτι  Ν=·3ΑΚΤ  16  ροδί 
άναγγειλαι  άϊδίϊηχ  Κ0·3  |  μου]  ημων  ΚΑΚ3Τ  —  δίϊοη  ιη  ΒΑ  24  Κ  ̂ 9  ̂  
3οΤ 
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ΨΑΛΜΟΙ 
χαπ  7 

<3Β  β 

Εϊ?  την  ήμέραν  του  προσαββατον,  οτε  κατφκισται 
ή  γή'  αίνος  ψδής  τψ  Ααυείδ. 

ι  Κύριος  εβασιλενσεν,  ενπρεπειαν  ενεδνσατο· 
ενεδνσατο  Κύριος  δνναμιν  και  περιεζώσατο, 
και  γαρ  εστερίωσεν  την  οίκονμενην,  ήτις  ου  σαλενθησεται 

2  2  έτοιμος  ό  θρόνος  σον  από  τότε· 
από  τον  αιώνος  σν  ει. 

3  3  επήραν  οι  ποταμοί,  Κνριε, 
(πήραν  οι  ποταμοί  φωνάς^  αντών.  ^  * 

4  Λάπό    φωνών   νδάτων    πολλών    θανμαστοϊ    οι    μετεωρισμοί  της 
θαλάσσης· 

θανμαστος  εν  ΙψηλοΊς  6  κνριος. 

5  5  τα  μαρτύρια  σον  επιστώθησαν  σφόδρα· 

τω  ο'ικω  σον  πρέπει  άγιασμα,  Κνριε,  είς  μακρότητα  ημερών. 

<ΙΓ' 

Ψα\μό$  τω  Αανείδ,  τετράδι  σαββάτων. 

ι  Ό  θεός  εκδικήσεων  Κνριος,  ό  θεός  εκδικήσεων  επαρρησιάσατο. 
2  2νψ^ώθητι  ό  κρίνων  την  γην, 

άπόδος  άνταπόδοσιν  τοις  νπερηφάνοις. 
3  3εως  πότε  αμαρτωλοί,  Κύριε, 

εως  πότε  αμαρτωλοί  κανχησονται; 

4  4φθέγξονται  και  λαλησονσιν  άδικίαν, 
λαλησονσιν  πάντες  οι  εργαζόμενοι  την  αν ο  μίαν ; 

5  5τον  λαόν  σον,  Κνριε,  εταπείνωσαν, 
και  την  κληρονομίαν  σον  εκάκωσαν 

6  6χηραν  και  όρφανόν  άπεκτειναν, 
και  προσηλντον  εφόνενσαν 

η  7  κα\   εΐπαν    Ονκ   οψεται    Κνριος,  ονδε    σννησει   6   θεός  τον 
*' Ιακώβ.  §Τ 

Χ  (III  1  αίνος  ωδής  τω  Δ.  εις  την  ημεραν  τ.  ττρ.  ο.  κ.  η  γη  Κ  |  προ-  ΚΑ  Κ  Γ 
σαββατου]  σαββατου  ΑΚΤ  |  Κνριος  ΐ°]  ρΓ  ο  Β°ΚΑΚΤ  |  ενπρεττιαν  ΚΑΤ  | 
στερεωσεν  Κ  2  σου]  +  ο  θεος  Κ  |  απο  ι°]  απ  δυρ  ταδ  Α3-  \  απο  2°]  ρΓ  και  Κ 
3  φωνας]  φω.,.Ύ  \  αυτών]  +  αρονσιν  οι  ποταμοί  επιτριψεις  [επιτριψις  Λ  [ε  δΐιρ 
Γ35  Α3?])  αυτών  Κα·η  Α  4  μετεωρισμοί]  μ  1°  81φ  Γ3.8  Α3  —  δίίοΗ  ι  ι  ΒΚ  ίο  Κ 
15  Α  ΧΟΙΙΙ  1  ψαλμός]  +  ωδης  Α  |  σαββατου  Α  \  ο  θεος  (ι0)]  οιτι  ο 
Βε£<Α  |  ο  θεος  (2°)]  οηη  ο  Β°Α  Γαδ  ο  Κ!  6  ορφανούς  Κ  |  προσηλντους  Κ 
7  οψεται]  +  ταντα  Κ  |  Κνριος]  ρτ  ο  Κ*  (Υηδ  Κ?)  |  σννησει]  Λ-  ταντα  Κ 
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χοιπ  8 ΨΑΛΜΟΙ 

?'σύνετε  δη,  άφρονες  έν  τώ  λαώ·  και  μωροί,  ποτ*  φρονήσατε.  8 
9 6  φυτεύσας  το  ους,  ουχί  ακούει;  9 

η  ό  πλάσας  οφθαλμούς,  ου  κατανοεί; 

10  ό  παιδευων  έθνη,  ουχί  ελέγξει,  ίο 
ό  διδάσκων  ανθρωπον  γνώσιν; 

"Κύριος  γινώσκει  τους  διαλογισμούς  τών  ανθρώπων,  οτι  εϊσ\ν  ιι 
μάταιοι. 

^μακάριος  ό  άνθρωπος  ον  αν  σύ  παίδευσες,  Κύριε,  ΐ2 
και  εκ  τον  νόμου  σον  διδάξης  αυτόν, 

13το0  πραΰναι  αύτω  άφ'  ημερών  πονηρών,  13 
εως  ον  ορυγη  τω  άμαρτωλω  βόθρος. 

Ηοτι  ουκ  άπώσεται  Κνριος  τον  λαον  αυτού,  ΐ4 
και  την  κληρονομίαν  αντον  ονκ  εγκαταλείψει, 

*5εως  ον  δικαιοσύνη  έπιστρέψη  εϊς  κρίσιν,  ΐ5 
και  έχόμενοι  αύτης  πάντες  οι  ευθείς  τη  καρδία.  διάψαλμα. 

ι6τίς  άναστήσεταί  μοι  επ\  πονηρενομενονς,  1 6 
η  τις  σννπαραστησεταί  μοι  έπι  εργαζομένους  την  άνομίαν ; 

17 ει  μη  οτι  Κύριος  έβοήθησέν  μοι,  ΐ7 
παρά  βραχύ  παρωκησεν  τώ  αδη  η  ψυχή  μου. 

ι8ει  ελεγον  Σεσάλενται  ό  πούς  μου,  ι8 
το  ελεός  σου,  Κύριε,  βοηθεΐ  μοι. 

19 Κύριε,  κατά  το  πΧήθος  τών  οδυνών  μου  εν  τη  καρδία  μου,  αί  19 
παρακΧήσεις  σου  ήγάπησαν  τήν  ψνχην  μου. 

20 μη  συνπροσεσται  σοι  θρόνος  ανομίας,  ίο 
6  πΧάσσων  κόπον  επ\  προστάγματι; 

21  θηρεύσουσιν  έπι  ψυχήν  δικαίου,  ?ι 
και  αίμα  άθωον  καταδικάσονται. 

22 και  έγένετό  μοι  Κύριος  εις  καταφυγήν,  22 
και  ό  θεός  μου  εις  βοηθον  έΧπίδος  μου" 

ΚΑΚΤ       9  οφθαλμούς]  οφθσλμον  Κ0·3  τον  οφθαλμον  Α  τους  οφθαλμούς  Κ  |  οι»]  ονχει 
^ο.ε  οι;χ4  12  ο  άνθρωπος]  οτη  ο  ΚΑΚΤ  |  ογπ  σν  Κε·3ΑΤ        13  αντω] 
αυτόν  Κ  14  εγκαταλείψει  Β313  (-λιφει  Β*)]  ενκατελιψεν  Ν1  (ουκ  εν  γοβογ 
Κ1)  ενκαταλιψει  Νε·3  ενκαταλειψει  ΑΚ  ενκαταλειψη  Τ  15  οπι  διαψαλμα 
Α*  διαχ^  Α3)  Τ  16  σνμπαραστησεται        \  εργαζομένους]  ρΐ  τους 
Ν^ΑΤ  18  οπι  το  έλεος  σου  Α*  (ΙκΛ  Α3<^>)  |  εβοηθει  Ν0·3  Α  19  οπι 
Κύριε  Κ^ΑΤ  |  χαρακλησις  Α  \  ηγαττησαν]  εύφραναν  ΒΧ}{?  Κ) Τ  ηυφραναν 
^ε·3Α(?Κ)  |  ψυχην]  καρδιαν  Κ*  (^Χ·  20  συμττροσεσται  Β15  συνπροσ- 
εστω  ί^ΑΤ  |  πρόσταγμα  Κ°·3ΑΤ  21  θηρευσωσι,ν  Τ  |  καταδικασωνται  Τ 
22  εγενετο]  εγενηθη  Κ. 
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23       23 και  αποδώσει  αύτοις  την  άνομίαν  αυτών  Β 
και  την  πονηρίαν  αυτών 
άφανιει  αυτούς  Κύριος  6  θεός  ημών. 

ΊΔ' 

(Χϋν)  ΑΓϊ/ο5  ψδης  τψ  Ααυείδ. 
ι  Αβντβ  άγαλλιασώμεθα  τω  κυρίω, 

άλαλάξωμεν  τω  θεώ  τώ  σωτηρι  ημών 

2  2  προφθάσωμεν  το  πρόσωπον  αυτού  £ρ  εξομολογήσει, 
καϊ  εν  ψαλμοις  άλαλάξωμεν  αύτω. 

3  3  οτι  θεός  μέγας  Κύριος 
και  βασιλεύς  μέγας  έπι  πάντας  τούς  θεούς. 

4  4  οτι  ούκ  άπώσεται  Κύριος  τον  λαόν  αυτού, 
οτι  εν  τη  χειρι  αυτού  τα  πέρατα  της  γης 
κα\  τα  ύψη  τών  ορέων  αυτού  έστιν 

5  5 ότι  αυτού  έστιν  ή  θάλασσα  και  αυτός  έποίησεν  αυτήν, 

καΐ  την  ζηραν  α'ι  χείρες  αυτού  έπλασαν. 
6  6 δεύτε  προσκυνήσωμεν  και  προσπέσωμεν  αύτώ, 

και  κλαύσωμεν  εναντίον  Κυρίου  τού  ποιησαντος  ημάς· 
7  7 ότι  αυτός  έστιν  ό  θεός  ημών, 

και  ήμεϊς  λαός  νομής  αυτού 
και  πρόβατα  χειρός  αυτού. 

8  ^σήμερον  εάν  της  φωνής  αυτού  άκούσητε, 
μη  σκληρύνητε  τάς  καρδίας  υμών,  ώς  εν  τω  παραπικρασμω, 
κατά  την  ήμέραν  τού  πειρασμού  εν  τη  έρήμω· 

9  9ού  έπείρασαν  οι  πατέρες  υμών, 

έδοκίμασαν  και  'ίδοσαν  τά  εργα  μου. 
ίο       10τεσσεράκοντα  ετη  προσώχθισα  τη  γενεά  εκείνη, 

κα\  είπα  Άβι  πλανώνται  τη  καρδία, 
καϊ  αυτοί  ούκ  έγνωσαν  τάς  οδούς  μου. 

23  αποδωση  Τ  |  αυτοι$]  +  κΊ  Κ^ΑΚΤ  |  την  ανομιαν]  ρΓ  κατα  Α  Κ  |  και  ΝΑΚΤ 
την  πονηριαν]  κατα  την  πον.  Κ0·3  και  κατα  την  πον.  ΑΚΤ  |  αφανιει]  εξο\ε- 
θρευσει  Κ  —  8ΐϊοη  41  Β  4°  ̂  44  Α  45  ̂ ·  ΧΟΙΥ  1  αγαλλιασομεθα  Α 
3  παντα%  τους  θεονί]  πασαν  την  γην  Χε·3ΑΤ  4  οηι  οτι  ονκ...\αον  αντον 
Κ*  (ΗαΙ>  Κς·3)  ΑΤ  |  τη  χειρι]  οιώ  τη  Ν*  (ηαη  Ν0·3)  |  τα  πέρατα]  ρτ  πάντα  Κ* 
(οηι  Κ0·3)  |  εστίν]  εισιν  Ν°·3ΑΚ  6  προσκυνήσωμεν  (δϊο)  Α  |  κλαυσομεν  Α  | 
εναντίον]  ενώπιον  £\*  (εναντ.  ̂ ε·3)  7  ο  0εο$]  ρΓ  Κνρως  Κ  |  χειρός]  ρΓ 
της  Α  9  επειρασαν]  +  με  ς*.°  *Τ  \  εδοκιμασαν]  +  με  Κ£:·3ΑΤ  |  ιδοσαν]  ειδο- 
σαν  Β3ΐ>  (?  Κ)  ιδον  ΝΑΤ  10  τεσσαρακοντα  Β3,,ΚΤ  |  προσώχθισα]  ρΓ 
όιο  Κ  |  ίίπα]  ειπον  ΑΤ  |  και  αντοι]  αυτοί  δε  Ϊ<ΑΤ 
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Β       11  ως  ώμοσα  εν  τη  οργή    μον   Ει  εισελενσονται  εις  την   κατά-  υ 
πανσίν  μον. 

<ΙΕ' 

"Οτε  ό  οίκος  οικοδομείται  μετά  την  αίχμαλωσίαν  /γίνι ιρδή  τφ  Αανείδ. 

"Κσατζ  τώ  κνρίω  άσμα  καινόν, 
ασατε  τω  κνρίω,  πάσα  η  γη· 

"ασατε  τω  κνρίω,  ενλογησατε  το  όνομα  αντον, 
εναγγελίζεσθε  ημεραν  εξ  ημέρας  το  σωτήρων  αντον. 

^αναγγείλατε  εν  τοϊς  εθνεσιν  την  δόξαν  αντον, 
εν  πάσιν  τοις  λαοις  τα  θανμάσια  αντον. 

46τι  μέγας  Κύριος  και  αίνετός  σφόδρα, 
φοβερός  εστίν  επϊ  πάντας  τονς  θεονς· 

56τι  πάντες  οι  θεοί  των  εθνών  δαιμόνια, 
ό  δε  κνριος  τονς  ονρανονς  εποίησεν. 

6ε£-ομολόγησις  και  ώραιότης  ενώπιον  αντον, 
άγιωσννη  κα\  μεγαλοπρέπεια  εν  τώ  άγιάσματι  αντον. 

7ενεγκατε  τω  κνρίω,  αϊ  πατριαΐ  των  εθνών, 
ενεγκατε  τω  κνρίω  δόζαν  και  τιμήν 

8 ενεγκατε  τω  κνρίω  δόξαν  ονόματι  αντοΰ, 
άρατε  θνσίας  κα\  είσπορενέσθε  εις  τάς  ανλάς  αντον. 

9  προσκννησατε  τω  -κνρίω  εν  ανλη  αγία  αντοΐΐ' 
σαλενθητω  από  προσώπον  αντον  πάσα  η  γη. 

10ε'ίπατε  εν  τοϊς  εθνεσιν  Ό  κνριος  εβασίλενσεν, 
και  γαρ  κατώρθωσεν  την  οϊκονμενην,  ηΤις  ον  σαλενθησεται· 
κρίνει  λαούς  εν  ενθντητι. 

11  ενφραινεσθωσαν  οι  ονρανοϊ  και  άγαλλιάσθω  η  γη, 
σαΧενθητω  η  θάλασσα  και  το  πλήρωμα  αντης' 

12 χαρησεται  τα  πεδία  και  πάντα  τα  εν  αντοίς, 
τότε  άγαλλιάσονται  πάντα  τα  ξνλα  τον  δρνμον 

(χ<;νΐ) 

ΝΑΚΤ       11  ει]  η  Κ  ΑΕ<ιη«  5'η'5ΐΓ>  (οπι  Α*)  |  καταπανσιν]  αναπαυσιν  Κ  —  δϋίοΐα 
25  ΒΚ  23  ΚΤ  22  Α  ΧΟν  1  οτε.,.Ααυειδ]  ωδη  τω  Δ.  οτε  ο  οίκος  οικοδ. 
μ.  τ.  αιχμάλωσιαν  ΚΑ  |  οικοδομείται]  οικοδομειτο  Β(:ΚΤ  ωκοδομειτο  ΑΚ 
2  ευαγγελισασθε  Τ  3  οπι  αναγγείλατε. .  .δοξαν  αυτού  Α*  (ηαο  Α3(Π18)) 
Κ  |  πασι  Χ  6  εξομολογήσεις  Α  |  αγιοσύνη  Τ  |  μεγαλοπρεπια  ΑΤ 
7  ενεγκατε  τω  κω  δοξαν  και  τιμην\  ενεγκατε  τω  κω  αι  πατριαι  των  εθνών  Κ* 
8  οπι  άρατε... αυλας  αντον  Κ  10  είπα  Α*  (ειττατε  Αα?)  |  ο  κνριος]  οτι  κς 
Νε·3ΑΤ  |  εβασίλενσεν]  +  απο  ξυλον  Κ 
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13       13  προ  προσώπου  Κυρίου,  οτι  Έρχεται,  Β 
οτι  έρχεται  κριναι  την  γη  ν 

κρίνει  την  οϊκουμενην  εν  δικαιοσύνη 
και  λαούς  Ιν  τη  αλήθεια  αύτοΰ. 

ΊΡ' 

Αανείδ,  οτε  η  γη  αύτοΰ  καθίσταται. 
ι  Ό  κύριος  (βασίλευσαν,  άγαλλιάσεται  η  γη, 

εύφρανθήτωσαν  νήσοι  πολλαί. 
2  2  νεφέλη  κα\  γνόφος  κύκλω  αυτού, 

δικαιοσύνη  καχ  κρίμα  ̂ κατόρθωσις  του  θρόνου  αυτού. 
3  ̂ πύρ  εναντίον  αυτού  προττορεύσεται, 

και  φλογιεί  κύκλω  τους  εχθρούς  αύτού' 
4  4 έφαναν  αί  άστραπαϊ  αύτού  τη  οικουμένη, 

είδεν  και  εσαλεύθη  η  γη. 

5  5τά  ορη  ετάκησαν  ώσεϊ  κηρός  από  προσώπου  Κυρίου, 
από  προσώπου  Κυρίου  πάσης  της  γης. 

6  6 ανήγγειλαν  οι  ούρανοΧ  την  δικαιοσύνην  αύτού, 
και  εΐδοσαν  πάντες  οι  λαοί  την  δόξαν  αύτού. 

η        7 αισχυνθήτωσαν  πάντες  οι  προσκυνούντες  τοις  γλυπτοις, 
οι  εγκαυχώμενοι  εν  τοις  είδώλοις  αυτών 
προσκυνήσατε  αύτω  πάντες  οι  Άγγελοι  αύτού. 

3        *ήκουσεν  καί  εύφράνθη  Σειών, 
καϊ  ήγαλλιάσαντο  αί  θυγατέρες  της  Ιουδαίας, 
ένεκεν  των  κριμάτων  σου,  Κυριε' 

ο        9  οτι  συ  ει  Κύριος  6  ύψιστος  επ\  πάσαν  την  γήν, 
σφόδρα  ύπερυψώθης  ύπερ  πάντας  τούς  θεούς. 

ίο       10οι  άγαπώντες  τον  κνριον,  μισείτε  πονηρόν 
φυλάσσει  Κύριος  τάς  ψυχας  των  όσιων  αύτού, 

ε'κ  χειρός  αμαρτωλών  ρνσεται  αύτούς. 

13  προ]  αττο  Κε·*ΑΤ  —  δΐίοΐΐ  2$  ΒΝΑΤ  ?7  Κ  ΧΟνί  1  η  γη]  ΝΑΚΤ 
οαι  η  Κ  |  σιΧευσεν  αγαλλια  δΐιρ  τ&δ  ίν1  |  αγαλλιασεται]  αγαΧΧιασθω  Ι^Ν0·3 
ΑΚΤ  |  νήσοι]  νησσοι  3  εναντίον]  ενώπιον  Τ  |  προπορευσηται   Τ  | 
τον  εχθρούς  Β*  (τους  ε.  Β*1*)  4  ιδεν  Τ  5  ωσει  κηρος  ετακησαν  | 
οπί  Κυρίου  ι°  Κ  |  της  γης]  της  γη  της  Κνί^  6  οπι  και  !Κ*  (ηαΙ>  Κ0·3)  ) 
ειδοσαν]  ιδοσαν  Κ*Α;ι?[?  Κ]  ιδον  Ν1-"·3  Α*  Τ  7  προσκυνούν  τ  ες]  πεποιθοτες 
επι  Κ  (προσκ.  Κε·3)  |  ενκαυχωμενοι  Κ  Α  Κ.  Τ  \  αυτω]  αυτόν  Κ  8  ηυφρανθη 
ΑΤ  |  Σειων]  η  Σιων  Βα  Σιων  ΚΑ  |  ηγαΧΧιασονται  (δϊε)  Κ  9  οπί  ει 
Κ°·3ΑΤ  |  ο  ύψιστος]  οιη  ο  ΚΑΤ  |  υπέρ]  επι  Κ  10  πονηρά  13εΚς·3ΑΤ  | 
αμαρτωΧου  ΑΤ  |  ρυσηται  Τ  |  αυτούς]  αυτόν  Κ*  (-τους  Κ*) 
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ΧΟνί  II  ΨΑΛΜΟΙ 

Β       11  φως  άνετειλεν  τω  δικαίω,  ιι 
και  τοίς  ενθεσι  τη  καρδία  ενφροσννη. 

12ενφράνθητε,  δίκαιοι,  επι  τω  κνρίω,  ι2 
Τ]  Τ  κα\  εξομολογεϊσθε  τη  μνήμη  της  άγιωσννης^  αντον. 

<1Ζ' 

(     Λ  χρνιτ 
Ψαλμός  τω  Ααυείδ.  (ΧΟνίΙΙ) 

"Ασατε  τω  κνρίω  άσμα  καινόν,  οτι  θαυμαστά  εποίησαν  Κύριος·  ι 
εσωσεν  αντώ  ή  δεξιά  αντον 
και  ό  βραχίων  6  άγιος  αντον. 

2 εγνώρισεν  Κνριος  το  σωτηριον  αντον  εναντίον  των  εθνών  2 
άπεκάλνψεν  την  δικαιοσννην  αντον. 

3εμνησθη  τον  ελεονς  αντον  τω  Ίακώ/3,  3 

και  της  αληθείας  αντον  τω  ο'ίκω  'ΐσραήλ· 
ε'ίδοσαν  πάντα  τα  πέρατα  τής  γης  το  σωτηριον  τον  θεον  ημών. 

4 αλαλάξατε  τω  θεω  πάσα  η  γη,  4 
ασατε  κα\  άγαλλιάσθε  και  -ψάλατε. 

5 ψάλατε  τω  κνρίω  εν  κιθάρα,  εν  κιθάρα  και  φωνή  ψαλμοϋ,  5 
6 εν  σάλπιγξιν  ελαταις  κα\  φωνή  σάΧπιγγος  κεράτινης·  6 
αλαλάξατε  ενώπιον  τον  βασιλέως  Κνρίω. 

7 σαΧενθητω  η  θάλασσα  κα\  το  πλήρωμα  αντης,  η 
η  οικονμενη  κα\  οι  κατοικονντες  αντην 

8 ποταμοί  κροτησονσιν  χ*ιρ\  επ\  το  αντό,  8 
§  Τ  τα  ορη  άγαλλιάσονται,  9§οτι  ηκει  κρίναι  την  γην  9 

κρίνει  την  οίκον μενην  εν  δικαιοσύνη 
και  λαονς  εν  ενθντητι. 

<3Η' 

Ψαλμό*  τφ  Ααυείδ.  (ΧΟΙΧ) 
Κνριος  εβασίλενσεν,  οργιζεσθωσαν  λαοί·  χ 

ό  καθήμενος  επ\  τών  χερονβείμ,  σαλενθητω  η  γη. 

ΚΑΚΤ       11  ευφροσύνη  Κ*  (Γαδ  Ηηεοί  Ν?)  ευφροσννην  Α  12  επι]  εν  Κε·3ΑΚ.Τ  | 
αγωσυ.,.Ύ  —  8ίίο1ι  ιη  ΒΑΚΤ  20  Ν  ΧΟνίΙ  1  Κύριος]  ρι·  ο  Α  |  αυτω] 
αυτόν  Β3ΐ)  |  αυτού  ι°]  οι»  Α1  2  βίδ  δΟΓ  το  σωτηριον  Κ  |  εναντίον  των 
εθν.  ο  δβςη  οοηϊιιη^  ΑΚ.  3  τω  Ιακώβ]  οιη  Κ*  (ΗίΛ  Κ0-3)  τον  I.  Α  |  αλη- 
θιας  Ν  |  ιδοσαν  Α  4  θεω]  ΐΐω  Β3ΐ>ΝΑ  \η  γη]  οηι  η  Κ*  (Ιιαΐ)  Κ.3) 
5  και]  η  Κ*  (και  Κ3)  6  φωνής  ΚΑ  \  Κυριω]  κν  Β^Ν^ΑΚ  7  οι 
κατοικουντες]  ρχ  πάντες  ̂ ε·3ΑΚ  |  αυτήν]  εν  αυτή  ΚΑΚ  8  αγάλλιασονταί] 
+  απο  προσώπου  κϋ  οτι  έρχεται  Κ°·3ΑΤ  9  δικαιοσυΐ'τ;]  δες  Γαδ  ι  Πΐ 
(ΓοΠβ  ν)  ίη  Α  —  δΐΐοΗ  19  ΒΝ  22Α21Κ        ΧΟνίΙΙ  1  Κιγηο?]  ρι·  ό  Βε  ρΓ 
ο  Νε·3ΑΚΤ  |  χερουβιν  ΝΤ(?  Κ)  χερονβειν  Α(?Κ) 
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ΨΑΛΜΟΙ  χ<:ιχ  3 

2  Κύριος  έν   Σειών  μέγας,   και  νψηλός  εστίν   έπ\   πάντας  τονς  Β 
λαούς. 

3εξομολογησάσθωσαν  πάντες  τω  ονόματι  σον  τω  μεγάλω, 
οτι  φοβερόν  και  άγιόν  εστίν. 

4  καί  τιμή  βασιλέως  κρίσιν  αγάπα- 
σν  ήτοίμασας  ευθύτητας, 
κρίσιν  κα\  δικαιοσύνην  εν  Ιακώβ  σύ  έποίησας. 

5ύψοΰτε  Κύριον  τον  θεον  ημών, 
και  προσκυνείτε  τώ  ύποποδίω  των  ποδών  αυτοί). 

6άγιός  εστίν  (6)Μωυσ^5·  κα\  Ααρών  εν  τοϊς  ιερεΰσιν  αυτού 
και  Σαμουήλ  εν  το'ις  έπικαλονμένοις  τό  όνομα  αυτόν· 

επεκαλούντο  τον  κυριον,  καί  αυτός  επήκονσεν  αυτοΊς, 
7  εν  στύλω  νεφέλης  εΧάΧει  προς  αυτούς- 

έφύΧασσον  τα  μαρτύρια  αύτοΐι, 
και  τα  προστάγματα  α  ε  δω  κ  εν  αύτοϊς. 

ΒΚύριε  6  θεός  ημών,  σν  έπήκονες  αυτών- 
ό  θεός,  ευίΧατος  έγίνου  αυτοΐς, 
και  έκδικών  έπι  πάντα  τα.  επιτηδεύματα  αυτών. 

9ύψουτε  Κύριον  τον  θεον  ημών, 
και  προσκυνείτε  εις  ορος  αγιον  αυτού, 
οτι  άγιος  Κύριος  6  θεός  ημών. 

<3Θ' 

Ψαλμό*  €45  εξομοΧόγησιν. 

ι  Αλαλάξατε  τω  κυρίω,  πάσα  η  γή, 

2  2δονΧεύσατε  τώ  κνρίω  εν  ευφροσύνη, 
εισελθατε  ενώπιον  αυτού  εν  άγαΧΧιάσει. 

3  3γνώτε  οτι  Κύριος,  αυτός  εστίν  ό  θεός- 

αντός  έποίησεν  ημάς  και  ονχ  ήμε'ις, 

2  Σιων  Β^Ο'δίο  εί  ΐηίεπιΐδ  ρίαποδ")  Α  |  λαονς]  ίη  λα  Γαδ  α\Ί(\  Βλ5  3  εξο-  ΝΑΚΤ 
μολογισθωσαν  Κ**·*»  (εξομολογησασθ.  ^α·η)  |  οηι  πάντες  ΝΑΤ  4  οιτι  και 
τιμη... αγάπα  Ν*  (Ηαΐί  Κεα)  5  τω  νποποδιω]  το  νποποδιον  Κ  6  αγωϊ] 
ρΓ  οτι  Κ*·4ΚΤ  οτι  αγιον  Α  \  Μωνσης  ϊηο  δΐίοΐι  ΐη  ΑΚΤ  |  επήκονσεν  αυτού] 
εισηκονσεν  αυτών  ΝΑ  εισηκονεν  αντων  Τ  επήκονσεν  αντονς  Κ  7  εφυΧασσον] 
ρΓ  οτι  Κ°·Ά  ΑΤ  |  τα  προστάγματα  α]  το  πρόσταγμα  ο  Ν*  τα  προστάγματα  αντον 
α  Νε·ηΑΤ  8  επηκονσας  (επηκονεϊ  Χ0  Λ)  |  αντων  ι°]  αντονς  Κ  I  ενιΧατος] 
ρΓ  συ  Βαϊ1,ΝΛΙ\Τ  |  εγινον]  εγενου  Ν*  (εγεινον  Νε·α)  9  προσκννητε  Κν'<1  — 
8ΐϊοΗ  27  ΒΜΚ  ?4  Α  23  Τ  ΧΟΙΧ  1  κνριω  ι°]  Οεω  ΚΤ  2  εισέλθετε  Ν* 
(-θατε  Κ0Λ)         3  ο  θεος]  +  ημων  Κ0ΛΑΤ  |  ονχι  Κ 
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χα  χ  4 ΠΑΛΜΟΙ 

Β  λαόρ  αντού  και  πρόβατα  της  νομής  αυτόν. 
Αεϊσελθατε  εϊς  τάς  πνλας  αυτόν  £ν  εξομολογήσει,  4 

τάς  αύλάς  αυτού  εν  νμνοις· 
εξομολογεϊσθε  αύτώ, 

αινείτε  το  όνομα  αύτοΰ,  5οτι  χρηστός  Κύριος,  5 
βίϊ  τον  αιώνα  το  έλεος  αύτού, 

κα\  (ως  γενεάς  κα\  γενεάς  η  αλήθεια  αύτοΰ. 

Ρ' 

Ύψ  Αανειδ  ψαλμός. 

"Έλεος  κα\  κρίσιν  ασομα'ι  σοι,  Κυριβ·  ι 
2·ψ-αλώ  κα\  σννησω  εν  ωδη  άμώμω·  πότε  ήξεις  προς  με;  ι 
διεπορενόμην  εν  ακακία  καρδίας  μον,  εν  μεσω  τον  ο'ίκον  μον. 

3ού  προεθεμην  προ  οφθαλμών  μου  πράγμα  παράνομον,  3 
ποιούντας  παραβάσεις  εμίσησα· 

ούκ  εκολληθη  μοι  καρδία  σκαμβη, 

4εκκλίνοντος  άπ'  εμού  τον  πονηρού  ούκ  εγίνωσκον.  4 
ζτ6ν    καταλαλούντα    λάθρα    του    πλησίον    αύτοΰ,   τούτον    εζε-  5 

δίωκον 

ύπερηφάνω  όφθαλμω  και  άπληστα)  καρδία,  τούτω  ου  συνη- 
σθιον. 

6 οι  οφθαλμοί  μον  επ\  τούς  πιστούς  της  γης,  ό 
τον  σννκαθησθαι  αύτούς  μετ  εμού· 
πορευόμενος  εν  όδω  άμώμω,  ούτος  μοι  ελειτούργει. 

7ού  κατοικεί  εν  μεσω  της  οικίας  μου  ποιών  ύπερηφανίαν  γ 
λαλών  άδικα  ού  κατευθυνεν  εναντίον  τών  οφθαλμών  μου. 

ΒεΙς  τάς  πρωίας  άπέκτεννον  πάντας  τούς  αμαρτωλούς  της  γης,  δ 
τού  εξολεθρεύσαι  εκ  πόλεως  Κνρίον  πάντας  τούς  εργαζομέ- 

νους την  άδικ'ιαν. 

^ΑΚΤ  3  λαοϊ]  ρΓ  ημείς  δε  &ε·3ΑΚΤ  \  της  νομής]  οιη  της  Κε·3ΑΚΤ  4  εισ- 
έλθετε Κ*  (-θατε  Κε·3)  |  τας  ανλας]  ρι  εις  &ΑΚΤ  5  βί?]  ρΓ  οτι  Α  | 

αληθια  Κ  —  δΐϊοη  1 2  ΒΚ  1 1  ΑΚΤ  €  1  ψαλμός  τω  Ααδ  Κ  οηι  ψαλμός 
Α  |  ελεοϊ]  ελεον  Κε·3Τ  ελαιον  Α  |  ασωμαι  Τ  2  ωδη]  δ  ίαηΐιιΐϊΐ  ΐηδΐ  Β5 
οδω  ΑΚΤ  |  τω  οικω  Κ*  (του  οίκον  &\ε·3)  |  μου  2°]  σον  Κ*  (μ.  Κ3)  3  προεθε- 

μην] προετιθεμην  ̂ ε·3  |  οηι  πράγμα  παράνομον  Β*νιά  (δΐιΟδΟΓ  Β?)  |  ποιονντα  Κ* 
(■τας  £<ε·3)  |  παραβάσεις]  παρα  βασιλείς  (παραβάσεις  ̂ ε·3)  5  τον]  τον  Τ 
6  μου]  αντον  Κ*  (μοι»  ̂ ε·3)  |  σνγκαθησθαι  Β3  7  οικίας  οίδ  δΟΓ  Κ.  |  κατηυθννεν 
ΑΤ  |  εναντίον]  ενώπιον  ̂ Α  8  απεκτινον  Ν*  (ατεκτεννον  Χ0·3)  απεκτενον 
Α  |  τους  αμαρτωλούς]  οιώ  τους  Α*  (ηαο  Α3?)  |  αδικιαν]  ανομιαν  &ΑΚΤ  — δΐίεη  1 6  ΒΚ  ̂ η  ΑΚΤ 
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ΨΑΛΜΟΙ 

ΟΙ  14 

ΟΙ 
ΡΑ'  Β 

Προσευχή  τψ   πτωχω,  όταν  άκηδιάση 
και  Εναντίον  Κυρίου  εκχέη  την 

δέησιν  αύτοΰ. 

2  2ΕΪσάκονσον,  Κύριε,  τής  προσευχής  μον, 
και  ή  κραυγή  μου  προς  σε  εΧθάτω. 

3  3  μη  άποστρεψης  το  πρόσωπον  σον  άπ'  β  μου· 
εν  η  αν  ημ^ρα  θΧίβωμαι,  κΧΊνον  το  ους  σον  προς  μί· 
εν  η  αν  ήμερα  επικαΧεσωμαί  σε,  ταχύ  είσάκουσόν  μου. 

4  4 οτι  εζέΧιπον  ωσε\  καπνός  αϊ  ήμεραι  μου, 
κα\  τα.  όστα  μου  ωσε\  φρνγιον  συνεψρύγησαν . 

5  5επΧήγην  ωσε\  χόρτος  κα\  εξηράνθη  η  καρδία  μου, 
οτι  επεΧαθόμην  του  φαγεϊν  τον  αρτον  μου. 

6  6άπό    φωνής    του    στεναγμού    μον    εκοΧΧήθη    το    όστουν  μον 

τη  σαρκ'ι  μον. 
η        7  ωμοιώθην  πεΧεκάνι  ερημικω, 

εγενήθην  ωσε\  ννκτικόραξ  εν  οικοπεΒω, 

8  Ηήγρύπνησα  και  εγενήθην  ώσε\  στρουθίον  μονάζον  ε'πϊ  Σώ- 
ματι. · 

9  9οΧην  την  ήμεραν  ώνείδιζόν  με  οι  εχθροί  μον, 
και  οί  επαινονντες  με  κατ*  εμού  ωμννον. 

ίο       10  ότι  σποδόν  ωσει  αρτον  εφαγον, 
κα\  το  πόμα  μον  μετά.  κΧανθμον  εκ'ιρνων, 

ιι       ιτάπο  πρόσωπον  της  οργής  σον  και  του  θυμοΰ  σου, 
οτι  επάρας  κατέρραξάς  με. 

ΐ2       12 αι  ήμεραι  μου  ωσε\  σκιά  εκΧίθησαν, 
και  εγώ  ωσε\  χόρτος  εξηράνθην. 

13       13 σν  δε,  Κύριε,  εις  τον  αιώνα  μένεις, 
και  το  μνημόσννόν  σον  εις  γενεάν  και  γενεάν. 

ΐ4       14 σύ  άναστάς  οίκτειρήσεις  την  Σειών, 
οτι  καιρός  του  οίκτειρήσαι  αυτήν,  οτι  ηκει  καιρός. 

(_!Ι  1  εναντίον] -ενώπιον  Κ  έναντι  Α  2  Έε  εισακουσον  ΚΑΤ  |  την  προσ-  ΝΑΚ.Τ 
ευχην  Κ  \  ελθβτω  ΒςΚοαΚ.  3  θλίβομαι  ΚΑΤ  |  προς  με  το  ους  σου  ΚΑΤ  | 
οιώ  προς  με  Β*νίά  |  αν  2°]  α  Α*  (ν  δΗρβϊδΟΓ  Ααί)  |  επικαλεσομαι  Α  \  εισα- 

κουσον] επακουσον  ΚΤ  4  εξίλειπον  ΑΤ  6  επληγη  Κ*  (ν  δΐιρβΓδΟΓ  ΚςΗ) 
6  το  οστουν]  τα  οστα  Κ  7  ωμοιωθη  Α*  (ν  δΐιρεΓδΟΓ  Α3?)  8  εγενήθην] 
εγενομην  Κ&8ΑΤ  |  ωσει  στρουθίον]  ωστρουθιον  Α  ως  στρ.  Τ  |  μονάζων  Α 
11  κατεραξα!  Κ*  (κατερρ.  Κε·η)  Τ  12  σ/ααι  Κς·;ιΤ  |  και  εγω]  κάγω]^  |  εξηραν- 
θησαν  Κ*  {-Οην  ΚΓ-·'Ί)       14  οικτιρησης  Τ  |  Σιων  ΚΑ  |  καιρός  ι°]  ρΓ  έρχεται  Κ 
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οι  ΐ5 ΨΑΛΜΟΙ 

και  τον  χονν  αυτής  οικτειρήσονσιν 

16 και  φοβηθήσονται  τα.  εθνη  το  ονομά  σον,  Κύριε,  ιβ 
και  πάντες  οι  βασιλείς  την  δόξαν  σον 

17 οτι  οικοδομήσει  Κύριος  την  Σειών,  -ιη 
και  οφθήσεται  εν  τβ  δόξη  αυτόν. 

ι8επεβλεψεν  επ\  την  προσενχήν  των  ταπεινών,  ι8 
και  ουκ  εξονδένωσεν  την  δεησιν  αντών. 

19γραφήτω  αυτη  εις  γενεάν  ετεραν,  19 
και  λαόϊ  6  κτιζόμενος  αινεσει  τον  κύριον 

20οτι  εξέκνψεν  εξ  νψονς  άγιου  αυτού,  2ο 
Κύριος  εζ  ουρανού  επ\  την  -γήν  επεβλεψεν 

21  του  άκουσαι  τον  στεναγμον  τών  πεπεδημενων,  2ΐ 
του  Χύσαι  τους  νιους  τών  τεθανατωμενων, 

22τού  άναγγεΐλαι  εν  Σειών  το  όνομα  Κνριον  22 
και  την  αίνεσιν  αντον  εν  \ερονσαΧημ, 

23εν   τώ  σνναχθήναι  λαούς  επι  το  αντο   και  βασιΧείας  τον  23 
δονλεύειν  τω  κνρίω. 

24 άπ εκρίθη  αντω  εν  όδω  Ισχύος  αντον  24 
Την  όλιγότητα  τών  ημερών  μον  άνάγγειΧόν  μοι. 

2$μή  άναγάγης  με  εν  ήμίσει  ημερών  μον  25 
εν  γενεά  γενεών  τά  ετη  σον. 

26 κατ   αρχάς  την  γήν  σύ,  Κύριε,  εθεμελίωσας,  26 
και  εργα  τών  χειρών  σού  εισιν  οι  ούρανοί' 

21  αύτοΧ  άποΧοΰνται,  σύ  δε  διαμένεις·  27 
και  πάντες  ως  Ίμάτιον  παΧαιωθήσονται, 

και  ώσΈΐ  περιβόΧαιον  ελίξεις  αυτούς  και  αλλαγ^σοι/ται· 
ζΒσν  δε  6  αντος  ει,  και  τά  ετη  σον  ούκ  εκΧείψονσιν.  28 

ΜΑΚΤ       15  οικτιρησωσιν  Τ  16  οπι  τα  έθνη  Κ*  (ηαβ  ̂ ε·3)  |  σον  Κύριε]  κ~υ 
ΚΑ*νίά  (σου  κε  §υρ  Γ3.3  61  ΐη  ιώ§  Α3)  Τ  |  βασιλείς]  +  της  γης  ΚΑΚΤ  17  κϊ 
την  Σιων  δυρ  Γθ8  Α3?  {  Σιων  Χ  18  ταπεινών]  πτωχών  (ταπινων 
Κ°3)  Κ  |  εξωδενωσεν  Κ  19  ετεραν]  εταιραν  Κ  |  αινεση  Τ  20  ε£ε- 
κυψαν  Β*  (-ψεν  Β3ΐ))  |  νψου  Κ*  (ύψους  £\°·3)  |  εξ  ονρανον]  εκ  του  ονρανον  Κ  | 
επι]  εις  Κ        21  τον  στεναγμον]  τον  στεναγμού  Τ  22  αναγγειλαι  ΒΚε·3 
ΚΤ  (αναγγιλ.)]  αναγγεληναι  Κ*  |  Σιων  #Α  23  συναχθηναι]  επισνναχθηναι 
Κα3ΑΤ  |  βασιλείας]  βασιλείς  ΚααΑΤ  25  εν  γενεά  γενεών]  εις  Ύενεαν 
και  γενβαν  Κ  26  συ  κε  την  γην  ΑΚΤ  |  οιη  συ  Κνριε  Κ*  (ηββ  Ν0·3)  | 
των  χειρών]  οπι  των  Κ  27  ελι£ει$  (ελειξ.  Α)]  αλλαξευ  ί<*  αιλιξ.  Νε·3 
ελιξης  Τ  |  αλλαγησονται]  αγαλλησονται  Α*  (ίπιρΓοβ  Α?)  28  συ]  σοι  Α  | 
εκλειψωσιν  Τ 
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αϊ  13 

(αιΐ) 

29       29οι  υιο\  των  δούλων  σου  κατασκηνώσουσιν,  Ε 
και  το  σπέρμα  αυτών  εις  τον  αΙώνα  κατευθυνθήσεται. 

ΡΒ' 

Τ  ω  Αανεί
δ. 

ι  Έύλόγει  η  ψυχή  μου  τον  κύριον, 
και  πάντα  τα  εντός  μου  το  όνομα  το  άγων  αύτοΰ. 

2  2εύλόγει  ή  ψνχή  μου  τον  κύριον, 
και  μη  επιλανθάνου  πάσας  τάς  αινεσεις  αυτοϋ' 

3  3τον  εύιλατεύοντα  πάσαις  ταΐς  άνομίαις  σου, 
τον  ιώμενον  πάσας  τάς  νόσους  σου· 

4  *τόν  λυτρούμενον  εκ  φθοράς  την  ζωήν  σου, 
τον  στεφανονντά  σε  €ν  ελεεί  και  οικτειρμοϊς, 

5  5τον  εμπιμπλώντα  εν  άγαθοϊς  την  επιθυμίαν  σου' 
άνακαινισθήσεται  ώς  άετοΰ  ή  νιότης  σου. 

6  6  ποιών  ελεημοσύνας  ό  κύριος, 
και  κρίμα  πάσι  τοις  άδικουμένοις. 

7  1  εγνώρισεν  τάς  οδούς  αυτού  τω  Μωυση, 
τοις  υιοϊς  Ισραήλ  τα  θελήματα  αυτού. 

3        Άοικτείρμων  και  ελεήμων  6  κύριος, 
μακρόθυμος  και  πολυελεος. 

9        9ουκ  εις  τέλος  όργισθησεται, 
ούδε  είς  τον  αιώνα  μηνιεϊ· 

ΙΟ»  »_»«"/  ί       Λ  >  /  '  " ίο  ου  κατα  τας  αμαρτίας  ημων  εποιησεν  ημιν, 
ουδε  κατά  τάς  ανομίας  ημών  άνταπεδωκεν  ήμΐν. 

ιι       11  οτι  κατά  το  ϋψος  του  ουρανού  από  της  γης 
εκραταίωσεν  Κύριος  το  έλεος  αύτοΰ  επί  τους  φοβούμενους 

αυτόν 

ΐ2       ,2κα0'  οσον  άπεχουσιν  άνατολαι  από  δυσμών, 
εμάκρυνεν  αφ*  ημών  τάς  ανομίας  ημών. 

ΐ3       13 και  καθώς  οίκτείρει  πατήρ  υιούς, 
οίκτε'ιρησεν  Κύριος  τους  φοβούμενους  αυτόν, 

29  οι  νιοι)  οτη  οι  ΑΚ  |  κατασκηνωσωσιν  Τ  —  Ηΐϊοΐι  54  Β  55  ̂   5^  ΑΤ  57  Κ  ΚΑΚΤ 
€11  1  τω  Δ.]  ρΓ  ψαλμός  Τ        2  επιλανθανε  Κ  |  αινεσεις]  αποδοσις  ̂   αντα- 

ποδόσεις ΛΚΤ        4  οικτειρμοις]  οικτιρμω  £ί*  (οικτιρμοις  Ο.0·3-)  Κ        5  εμπι- 
πλωντα  ΛΤ  ενπιμπλωντα  Κ  6  πασιν  ΑΤ  7  τω  Μωι>σ77ΐ  οηι  τω 
Κ*  (Ηαΐ;  Κο;ι)  8  οικτιρμων  Ι>Β  ("εΙ  α1ΐα$")  Τ  |  πόλυελεος]  +  κ  αληΟεινος 
Α3?<πικ'  11  κς  (μο)  Τ  |  οιη  αυτού  Κ*  (Ηηί>  Κ*)  12  ανομίας]  αμαρ- 

τίας Κ  13  υηι  και  ̂ ς·3ΑΚΤ  |  οικτειρησεν]  ωκτειρησεν  Βα1'  ρΓ  οι>τω?  Κ 
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ιδ 

Β       Ι4οτί  αύτος  εγνω  το  πλάσμα  ημών  ΐ4 
μνησθητι  οτι  χούς  εσμεν. 

15ανθρωπος,  ώσεϊ  χόρτος  αι  ήμεραι  αυτού'  ι$ 
ώσεϊ  Άνθος  τον  άγρού,  ούτως  ££ανθήσ€ΐ. 

ι6οτι  πνεύμα  διήλθεν  εν  αύτώ  καϊ  ονχ  υπάρξει,  ί6 
και  ουκ  επιγνώσεται  ετι  τον  τόπον  αυτόν. 

'7τό   δε   έλεος  τον   κυρίου  άπο  του  αιώνος  καϊ  εως  του  αιώνος  \η 
επϊ  τους  φοβούμενους  αυτόν 

καϊ  η  δικαιοσύνη  αυτού  επϊ  υιούς  υιών 

ι8τοΙς  φυλάσσουσιν  την  διαθηκην  αύτοΰ, 
καϊ  μεμνημενοις  των  εντολών  αυτού  τού  ποιήσαι  αύτάς. 

19Κυριος  εν  τω  ούρανώ  ητο'ιμασεν  τον  θρόνον  αυτού, 
καϊ  η  βασιλεία  αυτού  πάντων  δεσπόζει. 

20  ευλογείτε  τον  κύριον,  πάντες  οι  άγγελοι  αυτού, 
δυνατοϊ  Ισχύι,  ποιούντες  τον  λόγον  αυτού, 
τού  άκούσαι  της  φωνής  τών  λόγων  αυτού.. 

21  ευλογείτε  τον  κύριον,  πάσαι  αι  δυνάμεις  αυτού, 
λειτουργοϊ  αυτού  ποιούντες.  τα  θελήματα  αίιτού. 

22  ευλογείτε  τον  κύριον,  πάντα  τα  εργα  αυτού 
εν  παντϊ  τόπω  της  δυναστείας  αυτού' 

εύλόγει,  ή  ψνχή  μου,  τον  κυριον. 

ΡΓ' 

Τφ 
 
Αανε

ίδ. 

Έύλόγει,  η  ψνχη  μου,  τον  κυρι,ον  ι 
Κύριε,  Κύριε,  6  θεός  μου,  ώς  εμεγαλύνθης  σφόδρα, 

εξομολόγησιν  καϊ  ενπρεπειαν  ενεδνσω, 
2 αναβαλλόμενος  φως  ώς  ιμάτιον,  2 
εκτείνων  τον  ούρανον  ώσεϊ  δερριν 

3ό  στεγάζων  εν  ύδασιν  τα  υπερώα  αυτού,,  3 
ό  τιθεϊς  νεφη  την  επίβασιν  αυτού, 
6  περιπατών  επϊ  πτερύγων  άνεμων 

ΚΑΚΤ  14  μνησθητι]  εμνησθη  #.°·Ά  ΑΎ  +  Κύριε  Κ  15  ημεραιφαι  Κ  !  ωσει  2°]  οτι 
ει  ̂ *  {ωσει  Ν0·3)  16  υπαζει  Κ*  (υπαρξ.  Κ3<νί(1))  ύπαρξη  Τ  17  νιους]  νιον 
Β£:ν'<:1  18  φυλασσουσι  Τ  19  αντου  2°]  ου  δυρ  Γ&5  ΑΆ  (αυτών  Α*νίά) 
20  οι  άγγελοι]  οηι  οι  Κ*  (ηαβ  Χ0·3)  21  τα  θελήματα]  το  θέλημα  Κ^ΑΚΤ 
22  δυναστείας  (-τιας  δεσποτιας  Χ°·3ΑΚΤ  —  δίΐοΐι  46  ΒΤ  45        47  Α. 
ΟΙ II  1  τω  Δ.]  ρΓ  ψαλμός  Τ  |  οηι  Κνριε  ι°  ΚΑΚΤ  |  οηι  ως  Νε·3ΑΚΤ  |  ευ· 
πρεπειαν  (-πιαν  &*)]  μεγαλοπρεπιαν  Κε·3ΑΤ  3  νεφη  Β^-^Α'  (νεφην 
Α*νίά)  ΚΤ]  νεφελην  Ν*  \  την  επφασιν]  οιη  την  Ν*  (ηαΙ>  Νε·3) 

ΟΙΙΙ 
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4  4ό  ποιων  τους  αγγέλους  αύτοΰ  πνεύματα,  Β 
κα\  τους  λειτουργούς  αυτόν  πυρ  φλέγον. 

5  5έθεμελίωσεν  την  γήν  (πι  την  άσφαλίαν  αυτής, 
ου  κλιθήσεται  εις  τον  αιώνα  του  αιώνος. 

6  6αβυσσος  ως  ιμάτιον  το  περιβόλαιον  αύτον, 
€ΐτι  τών  ορίων  στήσονται  νδατα' 

7  7  από  έπιτιμήσεώς  σον  φενξονται, 
από  φωνής  βροντής  σου  δειλιάσονσιν. 

8  *άναβαίνονσιν  Όρη,  κα\  καταβαίνονσιν  πεδία 
εις  τόπον  ον  εθεμελίωσας  αντοΐς' 

9  9οριον  εθον  6  οχι  παρελενσονται, 
οίιδέ  άποστρέψ-ονσιν  καλνψαι  την  γήν. 

ίο       Ι0ό  άποστέλλων  πηγάς  εν  φάραγξιν, 
ανά  μέσον  τών  ορέων  διελενσονται  νδατα' 

ιι       ιιποτιοΰσιν  πάντα  τα  θηρία  τον  άγρον, 
προσδένονται  Όναγροι  είς  δίψαν  αντών. 

ΐ2       Λ~έπ    αυτά  τα  πετεινό,  τον  ουρανού  κατασκηνώσει, 
εκ  μέσον  τών  πετρών  δώσονσιν  φωνήν. 

ΐ3       13ποτίζων  Όρη  έκ  τών  υπερώων  αντον, 
από  καρπον  τών  έργων  σον  χορτασθήσεται  η  γή. 

ΐ4       τ*έζανατέλλων  χόρτον  το7ς  κτήνεσιν 
και  χΧόην  τή  δονλεία  τών  ανθρώπων, 
τον  έξαγαγείν  αρτον  έκ  τής  γής' 

ι$       15  και  οίνος  ενφραίνει  καρδίαν  άνθρώπον, 
τον  Ίλαρίιναι  πρόσωπον  εν  έΧαίω, 
καϊ  άρτος  καρδίαν  άνθρωπου  στηρίζει. 

ι6       16 χορτασθήσεται  τα.  ξι/Χα  τον  πεδίον, 
αί  κέδροι  τον  Αιβάνον  ας  έφντενσεν 

ΐ7       τ?έκε7  στρονθία  έννοσσενσουσιν, 

4  πυρ  φλέγον]  πυρός  φ\εγα  (δίο)  Α3  5  εθεμελιωσεν]  ο  θεμέλιων  &°·ηΑΤ  |  ΜΛΚΤ 
ασφαλειαν  Β'ι1>  |  κλιθησεται  Β^ι;·3(?  Κ)Τ]  κληθησεται  κεινηθησεται  Α 
7  φωνης]  +  σου  1<*  (οηι  Κ0·3)  |  διλιασωσιν  Τ  8  τόπον]  \π  τον  |  αντοις] 
αυτούς  Κ*  (-τοίϊ  Κ0·3)  9  ο]  ον  Κ*  (ο  Κ3)  |  αποστρεψουσιν]  επιστρεψουσιν &5ΑΚΤ  10  αποστελλων]  εξαποστελλων  ΚΑΚ.Τ  11  προσδένονται]  εξοντ 
$υρ  Γα.δ  "Β8*1  προσδεξωνται  Τ  12  κατασκήνωση  Τ  |  πετρών]  πτερών  Κ* 
(πετρ.  Κ1)  |  δωσονσι  Α  δωσωσιν  Τ  |  φωνην]  +  αιτών  Κ  14  εξανατελλων] 
ρτ  ο  Χ<:·3ΑΚΤ  |  κτηνεσι  Τ  Ι  δουλια  ΚΑΤ  Ι  εξαγαγεν  Τ  16  χορτασθησονται 
ΑΚ  |  πεδίου]  κυ  Ο,*  (πεδ.  Χε·3)  |  αι  κέδροι]  και  κεδρ.  Κ  \  εφυτευσας  ̂ ε·αΑΤ 
17  εννοσευσουσιν  Β*  (εννοσσ.  Βα1')  εννοσσενσωσιν  Τ 

3?ι 
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του  ερωδιού  η  οικία  ηγείται  αυτω. 

ιΗορη  τα  νψηλά  ταις  έλάφοις,  ι§ 
πέτρα  καταφυγή  τοις  χοιρογρυλλίοις. 

19€7Γθίησ€ν  σεληνην  εις  καιρούς,  ι9 
ό  77^40$·  εγνω  την  δνσιν  αυτόν. 

20εθου  σκότος  κα\  έγενετο  νύξ,  2ο 
εν  αντί}  διελεύσονται  πάντα  τα  θηρία  τον  δρυμού, 

21  σκύμνοι  ώρυόμενοι  άρπάσαι  2ΐ 
κα\  ζητησαι  παρά  τον  θεου  βρώσιν  αύτοις. 

22άνέτειλεν  ό  ήλιος  κα\  συναχθησονται,  22 
κα\  εν  ταϊς  μάνδραις  αυτών  κοιτασθησονται· 

23εξελεύσεται  άνθρωπος  έπ\  το  έργον  αύτοΰ,  23 
και  έπ\  την  έργασίαν  αυτού  εως  εσπέρας. 

24  ώς  εμεγαλύνθη  τα  εργα  σου,  Κύριε,  24 
πάντα  εν  σοφία  εποίησας' 
επληρώθη  η  γη  της  κτίσεως  σον. 

-5αΰτη  ή  θάλασσα  ή  μεγάλη  και  ευρύχωρος·  2ζ 
εκεί  ερπετά  ων  ούκ  εστίν  αριθμός, 

ζώα  μικρά  μετά  μεγάλων, 
26 δράκων  οΰτος  6ν  επλασας  εμπαίζειν  αύτώ.  26 

27 πάντα  προς  σε   προσδοκώσιν,  δούναι  την   τροφην   αυτοϊς   ευ-  27 
καιρόν 

2*δόντος  σου  αύτοϊς  συλλέξουσιν,  ^8 
άνοίξαντος  δε  σου  την  χείρα  τα   σύμπαντα  εμπλησθησεται 

χρηστότητος. 
29άποστρεψαντος  δε  σου  το  πρόσωπον  ταραχθησονταΐ'  29 

άντανελεϊς  το  πνεύμα  αυτών  και  εκλείψουσιν, 
και  εις  τον  χουν  αυτών  έπιστρεψουσιν. 

ΚΑΚΤ  17  ερωδιού]  αρωδιον  Α  ηρωδιον  Τ  |  οικία]  κατοικία  Τ  |  αυτω]  αυτών  Κ  Α  Κ.  Τ 
18  χοιρογρυλλιοις]  λαγωου  ̂ ε·ΕΑΤ  19  εποίησαν  Κ  20  οπι  και  εγενετο 
ννξ  (εδί  ΙϊΙλιγ  3  ϋΐΐ)  Κ  |  διελευσεται  &  21  ορυομενοι  &  ορνωμενοι  Τ  |  αρ- 
πασαι]  ρ  Γ  του  ̂ ε  &ΑΤ  |  του  θεού]  οπί  τον  Κ  22  σνναχθησονται]  συνηχθησαν 
^ΑΚΤ  |  εν  ταυ  μ,ανδραις]  επι  ταυ  μανδραις  ευ  τα$  μάνδρας  ̂ ε  ί1ΑΤ 
23  εω?]  μέχρι       (εω$  Κ03)  |  εσπεραν  Κ  26  δράκων]  ρτ  εκει  πλοία  δια- 
πορευονται  Β3ΐ)^ΑΚΤ  |  επλασαί]  εφντενσαϊ  Κ  |  ενπαιξειν  Κ  |  αυτω]  αντοις  Κ 
27  δούναι]  ρΓ  του  Κ  |  την  τροφην  αυτού]  τ.  τροφην  αυτών  ̂ α3ΑΤ  αυτού 
τροφην  Κ  |  ευκαιρον]  ευ  καιρόν  Α  εν  ευκαιρία  Κ.  ευ  ευκαιρον  Τ  28  αυτού] 
αυτοί  Τ  |  σνλλεξωσιν  Τ  |  ανυξαντος  Α*  (ανοιξ.  ΑΆ)  \  σύμπαντα]  πάντα  Κ* 
(συμπ.  ̂ ·Ά)  συνπαντα  Κ  |  εμπλησθησεται]  πλησθησονται  ΝΑΤ  πλησθησεται 
Κ  |  χρηστοτητος]  πιοτητος  Α         29  εκλειψωσιν  Τ  |  επιστρεψωσιν  Τ 
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αν  7 

3ο      30  έξαποστίλεις  το  πνεύμά  σου  και  κτισθήσονται,  Β 
και  άνακαινκ'ις  το  πρόσωπον  της  γης. 

3ΐ       31ητω  η  δόξα  Κυρίου  €ΐς  τον  αιώνα, 
€υφρανθήσ€ται  Κύριος  «πι  τοις  εργοις  αυτού· 

32  32ό  επιβλέπων  4π\  την  γήν  και  ποιών  αυτήν  τρέμειν, 
ό  άπτόμενος  των  ορίων  και  καπνίζονται. 

33  33ασω  τω  κυρ'ιω  €ν  τη  ζωτ)  μου, 
ψαλώ  τω  θεω  μου  (ως  υπάρχω· 

34  Μήδυνθ(Ίη  αυτω  ή  διαλογή  μου, 

(γώ  δέ  ευφρανθήσομαι  έπι  τω  κυρ'ιω. 
35  35(κ\ίποισαν  άμαρτωλο\  απο  της  γης 

και  άνομοι,  ωστ€  μη  ύπάρχειν  αυτούς· 
(ύλόγίΐ,  η  ψυχή  μου,  τον  κυριον. 

Ο IV 
(ΟΥ) 

ΡΔ' 

Αλλη
λούι

α. 

ι  Έξομολογίΐσθ*  τώ  κυρίω  και  έπικαλίΐσθε  το  όνομα  αυτού, 

άπαγγ€ΐΚατ€  €ν  τοΙς  'ίθντσιν  τα  'ίργα  αυτού. 
2  2ασατ€  αυτω  κα\  ψάλατε  αυτω, 

διηγήσασθΐ  πάντα  τα  θαυμάσια  αυτού. 
3  3ΐπαιν(ΐσθ*  €ν  τω  ονόματι  τω  άγίω  αύτού' 

(υφρανθήτω  καρδία  ζητουντων  τον  κυριον. 
4  Α  ζητήσατε  τον  κυριον  κα\  κραταιώθητε, 

ζητήσατε  το  πρόσωπον  αυτού  δια  παντός- 
5  3 μνήσθητ€  τών  θαυμάσιων  αυτού  ών  επο'ιησεν, 

τα  τέρατα  αυτού  κα\  τά  κρίματα  τού  στόματος  αύτού' 
6  6  σπέρμα  ' Αβραάμ  δούλοι  αυτού, 

υιο\  Ίακώ/3  ί'κλίκτοΊ  αυτού. 
7  7  αυτός  Κύριος  ό  θεος  ημών 

(ν  πάση  τη  γη  τά  κρίματα  αυτού. 

31  τον  αιώνα]  τους  αιώνας        ΑΤ  |  67τι]  (ν  Κ  32  των  ορίων]  οηΐ  ΝΑΚ.Τ 
των  Ν°·Α  33  ογπ  ψάλω... υπάρχω  Α*  (ΗςΛ  Α! 35  εκλειποισαν 
Β;ι1>ΑΤ  |  απο  της  γης]  υπαρξειν  αυτούς  Κ*νκ1  (απο  της  γης  Κη)  |  υπαρχειν] 
υπαρξειν  Κ*νϊά  (-χβιν  Κ»)  —  8ΐΐοΗ  ηβ  Β  77  ΝΑ  79  Γ<  7^  Τ  €ΐν  1  αλ- 

ληλούια] τ  ρτο  α  ι°  Κ*  (αλλ.  Χ1)  |  τω  κυριω]  χ>τ  κα  (κίο)  Ν*  (οηι  Κ1)  |  αναγ- 
γείλατε Κν"'  |  έργα]  μεγαλια  ̂ *  (^Ρ7α  ̂ ·Λ)  3  γιω  αυτού  8αρ  πι*  Α1 

4  το  πρόσωπον]  οηη  το  Κ*  (Ηαΐ)  Κη)  5  αυτού  ι°]  του  §αρ  Γ£ΐ5  3  νεί  \  ΠίΙ  Αα 
6  δούλου  Κ*  (δούλοι  Κ1  (ν'ί1>)  |  εκλεκτοί  α  δυρ  ταδ  Α1 
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ΠΑΛΜΟΙ 

*εμνήσΰη  εις  τον  αιώνα  διαθήκης  αντον, 
λόγου  ον  ενετείλατο  εις  ̂ ιλια?  γενεάς, 

9ον  διεθετο  τω  Αβραάμ, 
και  τον  όρκου  αυτόν  τω  Ίσαακ· 

10  και  εστησεν  αυτήν  τω  Ιακώβ  εις  πρόσταγμα 
και  τώ  Ισραήλ  διαθήκην  αίώνιον, 

11  λέγων  Σοι  δώσω  τήν  γήν  Χανάαν, 
σχοίνισμα  κληρονομιάς  υμών 

12 εν  τω  είναι  αυτούς  αριθμώ  βραχείς, 
ολιγοστοίις  και  παροίκονς  εν  αυτή. 

13  και  διήλθον  εξ  έθνους  εϊς  έθνος 
εκ  βασιλείας  εις  λαό  ν  έτερον 

Ι4οΰκ  άφήκεν  ανθρωπον  αδίκησαν  αυτούς, 
και  ήλεγξεν  νπερ  αυτών  βασιλείς 

1ζΜή  αψησθε  των  χριστών  μου, 
και  εν  τοΊς  προφήταις  μου  μή  πονηρενεσθε. 

16 και  εκάλεσεν  λιμον  επί  τήν  γήν, 
πάν  στήριγμα  άρτου  σννέτρι^τεν. 

17 άπεστειλεν  έμπροσθεν  αυτών  ανθρωπον, 
εις  δοΰλον  επράθη  Ίωστ/φ. 

ί8εταπείνωσαν  εν  πεδαις  τους  πόδας  αύτού, 

σίδηρον  διηλθεν  ή  ψνχή  αυτου° 
19 μέχρι  τον  ελθεϊν  τον  λόγον  αντον, 

το  λόγιον  τον  κνρίον  επνρωσεν  αντόν. 
20εξαπεστειλεν  βασιλείς  και  ελνσεν  αντόν, 

άρχων  λαών,  και  άφήκεν  αντόν 
21  κατεστησεν  αντον  κνριον  τον  οίκου  αντον 

και  άρχοντα  πάσης  της  κτήσεως  αυτοί), 
22του  παιδευσαι  τονς  άρχοντας  αντον  ως  εαυτόν, 

και  τονς  πρεσβντερονς  αντον  σοφίσαι. 

9  του  όρκου]  τω  ορκω  Α  \  Ισακ  Κ  10  αντην  Β^ε·αΑΚ3Τ]  αντον  Κ*  αντο 
Κ*  |  διαθήκην]  ρΓ  ευ  Νε-3ΚΤ  13  εκ]  ρι  και  ΝΑΚΤ  |  615  2°]  προς  Κ 
14  αυτούς]  αντοις  Κ*  ('τονς  Κ3)  οπί  και  ̂ *  (ηαΐ)  κ  Κ1-3)  |  αυτών]  αντον! 
Κ*  {-των  Κ3)  |  βασιλις  Ν  15  αψησθε]  απτεσθαι  «Α  απτεσθε  Τ  |  των 
χριστών]  τους  χριστούς  Κ  16  άρτου]  αυτού  Κ*  (άρτου  Κ0·3)         17  απε- 
στέιλεν]  εξαπεστειλεν  Α3  Κ  18  εταπεινωσαν]  εταπεινωθησαν  Κ*  (-νωσαν 
Κ.3)  19  του  κνριον]  οπί  τον  Τ  20  εξαπεστειλεν]  άπεστειλεν  Κς  3ΑΚΤ  | 
αντον  ι°]  +  το  λογιον  του  κϋ  επνρωσεν  αντον  &<*  (οιη  £\1ς·3)  21  κτήσεως] 
κτίσεως  ΝΑΚ.νί<1 
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ΨΑΛΜΟΙ 
αν  36 

23  23  και  εισηΧθεν  ΊσραηΧ  εις  Α'ίγυπτον,  Β 
και  Ιακώβ  παρωκησεν  εν  γη  Χάμ' 

24  24 και  ηνξησεν  τον  Χαον  αύτού  σφόδρα, 
και  εκρατα'ιωσεν  αντον  νπερ  τους  εχθρούς  αύτού. 

25  25  και  μετεστρεψεν   την   καρδίαν   αυτών    τον  μισησαι  τον  Χαον αύτού, 

τον  δοΧιούσθαι  εν  τοις  δούΧοις  αυτοΰ. 

26  26έξαπέστειΧεν  Μωνσήν  τον  δούΧον  αυτού, 
Ααρών  6ν  εζεΧεζατο  αυτόν 

27  Ζ7εθετο  αύτοίς  τούς  Χόγονς  τών  σημείων  αυτού 
και  τών  τεράτων  εν  γη  Χαμ. 

28  28εξαπέστειΧεν  σκότος  και  εσκότασεν, 
και  παρεπίκραναν  τούς  Χόγονς  αυτόν. 

29  29 μετεστρεψεν  τα.  νδατα  αυτών  εις  αίμα, 
και  άπεκτεινεν  τοΰς  Ιχθνας  αυτών 

3ο       Β°εζηρψεν  η  γη  αύτών  βατράχους, 
Ιν  τοΊς  ταμείοις  τών  βασιΧειών  αυτών. 

3ΐ       3'είπεν,  και  ηΧθεν  κννόμνια 
και  σκνίπες  εν  πάσι  τοις  όρίοις  αντών. 

32  32εθετο  τάί  βροχάς  αντών  χάΧαζαν, 
πνρ  καταφΧεγον  εν  τη  γη  αυτών 

33  33 και  επάταξεν  τάς  άμπεΧονς  αυτών  και  τάς  συκάς  αυτών, 
και  σννετριψεν  πάν  ξύΧον  ορίου  αυτών. 

34  3Αειπεν,  και  ηΧθεν  άκρ\ς  και  βρούχος  ου  ουκ  ην  αριθμός, 
35  35 και  κατεφαγεν  πάντα  τον  χόρτον  εν  τη  γη  αύτών, 

και  κατεφαγεν  τον  καρπον  της  γης  αύτών. 

36  36 και  επάταζεν  πάν  πρωτότοκον  εκ  της  γης  αύτών, 
άπαρχην  παντός  πόνου  αύτών. 

25  οιη  και  Ν°·3ΑΚΤ  |  αυτών]  αυτού  Ν03ΑΤ  26  εξαπεστειλεν]  απε-  ΝΑΚΤ 
στειλεν  Κ  |  αυτόν]  εαυτω  ̂ α  3ΑΚΤ  27  αυτού]  ρΓ  εν  Β^Κ^ΑΚΤ  | 
τερατων]  +  αυτόν  Κ^ΑΤ  28  σκότους  Κ*  (-τοϊ  Κ3)  |  και  2°]  οτι  Ν^ΑΤ  | 
παρεπικρανεν  Ν*  (-ναν  Νε·3)  29  μετεστρεψεν]  ρΓ  και  Κ  |  αττεκτεινε 
Κ  30  6|τ/ρι//εί/]  εξηρευζατο  Κ  |  ταμιοις  Ιί*  ̂ 'Γ  (ταμαοι?  Β3ΗΑ)  |  βασιλείων 
ΒΚ°·*Τ]  βασιλέων  Κ* Α3 Κ.  31  κυνομυια]  α  δΐιρ  Γαδ  Α3  (δβς  Γαδ  ι  Ηΐ)  | 
σκνειττες  Β*  (σκνίπες  Β'Ά*νί£ΐΚ)]  σκνιφε*  ΝΑ3Κ*Τ  (-0αυ)  |  πασιν  ΑΚ 
33  οιη  παν  £\*  (1ιαΙ>  Κς·3)  |  ορίου]  ορίων  Κ3ν|ά  35  τον  χόρτοι]  οιη  τον 
^•^ΑΤ  |  εν  τη  γη]  της  γης  Κ  |  οιη  και  κατεφαγεν  (2°). ..της  γης  αυτών  Κ  | 
τον  καρπον]  τον  χορτον  Ν*  (τον  κ.  Κ0·3)  ρΓ  πάντα  Ν'·3ΑΤ  36  εκ  της  γης] εν  τη  γη  ΚΑΚΤ 
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Οίν  37 ΠΑΛΜΟΙ 

Β       57  κ  αϊ  έξήγαγεν  αυτούς  Ιν  άργυρίω  και  χρυσίω,  37 
και  ουκ  ην  *ν  ταις  φυΧαϊς  αυτών  ασθενών 

3Β(ύφράνθη  Αίγυπτος  έν  τη  β'^όδω  αυτών,  38 
οτι  67Γ€7Γ€σ6ΐ>  ό  φόβος  αυτών  €7γ'  αυτούς. 

398κπ4τασ€ν  νΐφέΧην  εις  σκ4πην  αύτοις,  39 
και  πυρ  του  φωτίσαι  αύτοις  την  νύκτα' 

4°ητησαν,  κα\  ηΧθεν  ορτυγομητρα,  *ο 
και  αρτον  ουρανού  ένίπΧη&ςν  αυτούς. 

41  διέρρηξεν  πίτραν,  και  ϊρρύησαν  ύδατα,  4ΐ 
επορεύθησαν  εν  άνύδροις  ποταμοί, 

49  οτι  έμνήσθη  του  Χόγου  του  άγιου  αύτοΰ,  4* 
του  προς  Αβραάμ  τον  δούΧον  αύτοϋ' 

43 και  ςξήγαγεν  τον  Χαόν  αυτού  βι>  άγαΧΧιάσει,  43 
και  τους  εκΧεκτούς  αύτοΰ  4ν  ευφροσύνη. 

44  και  βδωκεν  αύτοϊς  χώρας  ίθνών,  44 
και  πόνους  Χαών  (κληρονόμησαν, 

45δπως  αν  φυΧάξωσιν  τά  δικαιώματα  αυτού,  45 
και  τον  νόμον  αυτού  εκζητήσωσιν. 

ΡΕ' 

'  Αλλη
λούι

α. 

ΈξομοΧογεΊσθί  τω  κυρίω,  οτι  χρηστός,  ι 
οτί  ΐΐς  τον  αιώνα  το  βλβοί  αυτού. 

2τίς  ΧαΧήσει  τάς  δυναστίίας  τού  κυρίου,  ι 
άκουστάς  ποίησα  πάσας  τάς  αιν4σ(ΐς  αυτού ; 

3μακάριοι  οι  φυΧάσσοντ€ς  κρίσιν  και  ποιούντ^ς  δικαιοσύνην  εν  ζ 
παντΧ  καιρώ. 

4 μνησθητι  ημών,  Κυρκ,  ίν  τη  (ύδοκία  τού  Χαού  σου,  4 
ςπίσκεψαι  ημάς  €ν  τώ  σωτηρίω  σου, 

(ονΐ) 

ΚΑΚΤ       37  ασθενών]  ρΓ  ο  Ν0·3  (γ&3  Ν0·5)  Τ      38  ο  φόβος]  οιτι  ο  Κ.      39  νεφελην] 
νεφέλη  Κ*  (-λ^  ί^·*)  |  οιη  αυτού  2°  Κ*  (Ιιαβ  αυτούς  £\€·Ά)  Τ  41  διε- 
ρηξεν  Τ  |  ερυησαν  Τ  |  ποταμοις  ΑΚΤ  43  εκλεκτούς  Β*  (βκλ.  Β1·)  |  οιη 
αυτού  2°  Α  44  ε  κληρονόμησαν]  κατεκληρονομησαν  Κ'-·3-  (εκληρ.  Κ€·^)  ΑΤ 
45  εκξητησουσιν  Α  Κ.  —  δΐίοΐι  89  ΒΚΑ  90  ΚΤ  Ο'ν  1  χρηστός]  ος  5ΐιρ 
Γ3.8  Α3·  2  δυναστιας  ΚΤ  |  α.:ουστα  Κ  |  αινεσις  ΚΑ  4  επισκεψαι] 
ρΓ  και  Κ 



ΨΑΛΜΟΙ 

εν  17 

5  5τον  ίδείν  εν  τη  χρηστότητι  τών  εκλεκτών  σον,  Β 
τον  ενφρανθηναι  εν  τη  ενφροσννη  τον  εθνονς  σου, 
τον  επαινείσθαι  μετά  της  κληρονομιάς  σον. 

6  6ημάρτομεν  μετά  των  πατέρων  ημών, 
ηνομησαμεν,  ηδικησαμεν 

η        ηοι  πατέρες  ημών  (ν  Αίγνπτω  ον  σννηκαν  τά  θανμάσιά  σον, 
και  ουκ  εμνησθησαν  τον  πληθονς  τον  ελεονς  σον, 

και  παρεπ'ικραναν  αναβαίνοντας  εν  τη  ερνθρα  θαλασσή. 
8  8  και  εσωσεν  αντονς  ένεκεν  τον  ονόματος  αντον, 

τον  γνωρίσαι  την  δνναστείαν  αντον' 
9  9  και  επετίμησεν  τη  ερνθρα  θαλασσή  και  έξηράνθη, 

και  ώδηγησεν  αντονς  εν  άβνσσω  ως  εν  ερημω' 
ίο       10  και  εσωσεν  αντονς  εκ  χειρών  μισονντων, 

και  ελντρώσατο  αντονς  εκ  χειρός  εχθροί)· 
ιι       11  και  εκάλνψεν  νδωρ  τονς  θλίβοντας  αντονς, 

είς  εξ  αντών  ονχ  νπελείφθη. 

ΐ2       12  και  επίστενσαν  εν  τοις  λόγοις  αντον, 
και  ηνεσαν  την  αΐνεσιν  αντον. 

ΐ3       13ετάχνναν,  επελάθοντο  τών  έργων  αντον, 
ονχ  νπεμειναν  την  βονλην  αντον' 

ΐ4       14 και  επεθνμησαν  επιθνμίαν  εν  τη  ερημω, 
και  επείρασαν  τον  θεον  εν  άννδρω. 

ΐ5       15  και  εδωκεν  αντοις  το  α'ίτημα  αντών, 
και  εξαπέστειλεν  πλησμονην  είς  την  ψνχήν  αντών. 

ι6       16  και  παρώργισαν  Μωνσήν  εν  τη  παρεμβολή 
και  Ααρών  τον  αγιον  Κνρίον 

ΐ7       ι?ηνοίχθη  η  γη  και  κατεπιεν  Ααθάν, 
και  εκάλνψεν  επ\  την  σνναγωγην  ̂ Αβειρών 

5  μετα  της  κληρονομιάς]  εν  τη  κληρονομιά  £ν*  (μβτα  της  κληρονομιά  [δϊο]  Κε·3)  ΝΑΚ' 
7  οπι  και  ι°  ̂ ΑΤ  |  τταραπικραναν  ̂ *  (τταρεπ.  ϋ.1)  \  αναβαίνοντας  Κ  |  ερυθα 
Α*  (δΐιρβΓδΟΓ  ρ  Α1)  |  θαασση  Τ*  (*υρεΓ50Γ  λ  Τ1)  8  δνναστιαν  9  επε- 

τίμησεν] ε  ι°  5ΐΐρ  ΓΣ15  Α5  |  ερημω]  ρτ  τη  Κ  10  χάρων]  χειρός  ΑΚΎ  \ 
μισονντων  (μισονντ  Γ650Γ  Κ1)]  μισονντος  Ν01  ΑΚΤ  |  εχθρον]  έχθρων  &\°·;ι 
11  ο  πι  και  ΑΤ  12  εττιστενσαν]  ηπιστησαν  Κ  \  εν  τοις  λογού]  τω  λογω 
ς\0  Λ  |  ηνεσαν]  ησαν  Κ0·*  Τ  |  την  αινεσιν]  τας  αιν^σεις  Κ           13  εταχννεν  Κ* 
■ναν  Κ*)  15  το  αίτημα]  τα  αιτήματα  Κ  |  ΟΠΊ  και  2°  ΑΤ  |  εζαπεστειλεν 
εξαποστ.  Α)]  ειση^αγεν  Κ  |  την  ψνχην]  τας  ψνχας  Κ°·αΑΚΤ        16  Μωνσην 
(Μωσ.  Α)]  ρΓ  τον  ΚΑΤ  |  οπι  και  2°  Κ^ΑΤ  |  Ααρών]  ρτ  τον  £\*  (οϊΏ  Ν° ;ι) 
ΑΤ  17  ηννχθη  Χ  |  σνναγωγην]  σν  διίρ  Γ3.8  Αβ| 
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ον  ιδ ΨΑΛΜΟΙ 

(ν)       18 και  έζεκαύθη  πύρ  εν  τη  συναγωγή  αυτών, 
και  φλόξ  κατέφλεξεν  αμαρτωλούς. 

19  και  (ποίησαν  μόσχον  (ν  Χωρήβ, 
και  προσεκύνησαν  τω  γλυπτω' 

20 και  ηλλάζαντο  την  δόξαν  αυτών 
εν  όμοιώματι  μόσχου  εσθρντος  χόρτον. 

21έπελάθοντο  του  θεού  του  σώζοντος  αυτούς, 
του  ποιησαντος  μεγάλα  Ιν  Αίγύπτω, 

22  θαυμαστά  εν  γτ}  Χάμ, 
και  φοβερά  επι  θαλάσσης  ερυθράς. 

23 και  είπεν  του  εξολεθρεύσαι  αυτούς, 
εί  μη  Μωυσης  ό  εκλεκτός  αύτού  εστη 
εν  τη  θραύσει  ενώπιον  αυτού, 

του  αποστρεψαι  άπο  θυμού  οργής  αύτού 
τού  μη  έξολεθρεύσαι. 

24  και  εξουθένωσαν  γην  επιθυμητην, 
και  ουκ  επ'ιστευσαν  τω  λόγω  αυτού· 

25  και  εγόγγυσαν  εν  τοις  σκηνώμασιν  αυτών, 
ουκ  εισήκουσαν  της  φωνής  Κυρίου. 

26 και  επηρεν  την  χείρα  αύτού  αύτόΐς, 
*3  Β  τού  καταβαλείν  αυτούς  εν  ττ)  έρημο),** 

27 και  τού  καταβαλείν  το  σπέρμα  αυτών  εν  τοις  εθνεσιν 
και  διασκορπίσαι  αύτονς  εν  ταΐς  χώραις. 

28 και  ετελεσθησαν  τω  Βεελφεγώρ, 
και  εφαγον  θυσίας  νεκρών 

29 και  παρώζυναν  αύτον  εν  τοις  επιτηΰεύμασιν  αυτών, 
και  επληθύνθη  επ'  αυτούς  η  πτώσις. 

26 

ΜΑΚΤ       18  οπι  και  2°  ΝΑΚΤ  19  Χωβηβ  ΚνίΛ  ·       20  αντων]  αντου  Κε·3 
ΑΚΤ  |  εσθ  ιόντος  ΚΤ  (αισθ.)  21  τον  θεον]  κυ  Ν*  θϋ        ΑΤ  τον  θεον 
Κ  |  σώζοντος]  ρυσαντος  (δϊο)  Κ  |  μεγάλα]  μεγαλεία  Α1  Κ  22  θαυμάσια 
Ν0·3  (-στα  Ν^)  ΑΚΤ  |  οιη  και  ΝΑΚΤ  23  εγλεκτο*  Β*  (εκλ.  Β*13)  | 
τη  θραύσει]  οπι  τη  Κ*  (πηο  Κε·3)  |  του  αττοστρ.]  του  μη  αττοστρ.  Κ*  (οπί  μη 

νιά^  |  α7Γ0  βυμ0υ  0ργης]  την  οργην  ̂ *  Κ  τον  θ.  Κ°·ϊνιύ  ΑΤ  |  εξολεθ ρενσαι] 
+  αυτούς  ΑΚΤ  24  οπι  και  2°  ί^ΑΚΤ  |  εττιστρευσαν  Κ6*1*         25  εγογ- 
γυζον  Κ  26  αντοις]  εττ  αυτούς  ΑΚΤ  |  ερημω]  ερη..  Β*  ιιω  ρΓ36ί€Γ  Ηηεηδ 
5Π050Γ  Β?:  άίεβδί  Β*  ιΐδςαβ  ΟΧΧΧνίΙ  6  27  οπι  και  2°  Τ  |  διασκορττισαι 
(-σε  Α)]  α  ι°  δίφ  Γ3δ  Α3  28  θυσιαν  Κ  29  παρωξνναν]  τταρεττικραναν 
Κ  |  εττ]  εν  ΑΚΤ  |  αυτούς]  αντοις  Κ^ΑΚΤ 
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ΨΑΛΜΟΙ 

<:ν  43 

3ο       30 και  εστη  Φινεες  και  έξιλάσατο, 
και  €  κόπασαν  η  θραύσις· 

3ΐ       31  και  ελογ'ισθη  αύτω  εις  δικαιοσύνην 
εις  γενεάν  κα\  γενεάν  εως  του  αιώνος. 

32       32 και  τταρώργισαν  εφ*  ύδατος  Άντιλογίας, 
και  εκακώθη  Μωυσης  δι'  αυτούς, 33 υτι  παρεπικραναν  το  πνεύμα  αυτού, 
και  διεστειλεν  τοις  χειλεσιν  αυτού. 

34  34  ου  κ  έξωλεθρευσαν  τα  εθνη  α  ειπεν  Κύριος, 

35  33  και  εμ'ιγησαν  εν  τοις  εθνεσιν 
και  εμαθον  τα  εργα  αυτών 

36  36 και  έδούλευσαν  τοις  γλυπτούς  αυτών, 
και  εγενηθη  αύτοίς  εις  σκάνδαλον 

37  37  και  εθυσαν  τους  υιούς  αύτών 
και  τάί  θυγατέρας  αυτών  τοις  δαιμονίοις, 

38  38 και  εξεχεαν  αίμα  άθωον, 
αίμα  υιών  αυτών  και  θυγατέρων 

εθυσαν  τοις  γΧυπτοΐς  Χανάαν 
και  έφονοκτονηθη  η  γη  εν  τοις  αϊμασιν, 

39  39 και  εμιάνθη  εν  τοϊς  εργοις  αυτών 
και  επόρνευσαν  Ιν  τοις  επιτηδεύμασιν  αυτών. 

4ο       40 και  ώργίσθη  θυμω  Κύριος  έπ\  τον  Χαόν  αυτού, 
και  έβδελυξατο  την  κΧηρονομίαν  αύτού' 

4ΐ       41  και  παρεδωκεν  αύτούς  εις  χείρας  εθνών, 
και  εκυρίευσαν  αύτών  οι  μισούντες  αύτους' 

42       42  και  έθλιψαν  αύτούς  οι  εχθροί  αυτών, 
και  εταπειν  ώθησαν  ύπο  τάς  χείρας  αύτών. 

43*     Α3πΧεονάκις  έρρύσατο  αύτούς, 
αύτοϊ  δε  παρεπικραναν  εν  τη  βουλή  αύτών, 

και  έταπεινώθησαν  εν  ταις  άνομ'ιαις  αύτών. 

32  τταρώργισαν]  +  αυτόν  Κ0ΆΑΚΎ  \  εφ]  εττι  Α         33  του  χειλεσιν]  ρΐ  εν  Α  Κ.  Γ 
Κ^ΑΚΤ       ΖΙεξοΧεθρ.  Τ  |  Κύριος]  +  αυτοι%  Ν^ΑΚΤ       36  εισκανδαλον  Α 
38  εθυσαν]  ων  εθνον  £\ς·3  ων  εθυσαν  ΑΤ  και  εθνσαν  Κ  \  έφονοκτονηθη]  εφο- 
νοκτηνηθη  Κ*  (εφονοκτον.  Κ1)  ονοκτονη  δυρ  Γ3.5  Αα  εφονοκτη  (?  -κθη)  Κνκ1  Ι 
αιμασι^]  +  αυτών  Λ  39  οιτι  και  εμιανθη.,.αυτων  2°  Α  (ηοί  αχΙδΟΓ  Α?π,£)  | 
εμιανθη]  +  -η  γη  Κ  40  εττι]  εις  Κ  41  εθνών]  έχθρων  Α3  (δυρ  Γ3.8) 
42  θησαν  υττο  τας  χείρας  αυτώ\  δυρ  Γ3.5  Αα  43  ερυσατο  Τ  |  παρεπικραναν  | 
Η-αυτοι*  ΚααΑΚΤ  43 — 48  6^  τ?7  βουλή... γένοιτο  ΓβδΟΓ  Κη 
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ΡΥ  44 ΨΑΛΜΟΙ 

Κ       44  και  Ίδεν  4ν  τώ  θΧ'ιβεσθαι  αυτούς,  44 
εν  τώ  αύτον  εισακοΰσαι  της  δεήσεως  αυτών 

45 και  εμνήσθη  της  διαθήκης  αυτοί/,  45 
και  μετεμεΧήθη  κατά  το  πΧήθος  του  εΧεους  αυτού, 

46  και  εδωκεν  αυτούς  εϊς  οικτιρμούς  46 
εναντίον  πάντων  αϊχμαΧωτισάντων  αύτούς. 

Α7σώσον  ημάς,  Κύριε  6  θεος  ημών,  47 
και  επισυνάγαγε  ημάς  εκ  των  εθνών, 

του  έί-ομοΧογήσασθαι  τω  ονόματι  τω  άγίω  σου, 
του  ενκαυχάσθαι  εν  τί)  αϊνεσει  σου. 

4*εύΧογητος  Κύριος  6  θεος  Ισραήλ  43 
από  του  αιώνος  και  εως  του  αιώνος- 
και  ε  ρε  ι  πάς  ό  Χαός  Τενοιτο. 

ΑΚΤ       44  ιδεν~\  +  Κ5  ΑΚ^'^Τ  |  τ?75  δεησεω$]  τα5  δεήσεις  Κ3         45  οιώ  αυτοί;  ι° 
Α*  (1ιαϊ>  Α3*"1^)  |  μετεμεληθη]  ρΓ  Γ&5  ι  1ΪΙ  (ε  αϊ  νίά)  Α  46  οικτεφμου$ 
Α  |  εναντίον]  ενώπιον  Κ3  |  αιχμαλωτισαΐ'τωί']  των  αιχμαλωτισ.  Α  των  αιχμ,α- 
Χωτενσαντων  Κ3Τ  47         κε  ο  05  97μω/>  8ΐιρ  ταδ  εΐ  ίη  ηι§  Α3  (οιώ  ημάς 
Α*)  |  σου  τω  αγιω  ΑΤ  48  05  (δίο)  Α  |  Ισραήλ]  ρΓ  του  Κ3  |  γένοιτο] 
+  γένοιτο  ΑΚ3Τ  —  δΐίοΗ  ιοο  Ν  ιο4  ΑΤ  105  Κνί<1 
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ΨΑΛΜΟΙ 

ε νι  ΐ4 

Αλληλούια. 

ι  'Έξομολογεϊσθε  τώ   κνρίω,  οτι  χρηστός, 
οτι  είς  τον  αιώνα  το  έλεος  αυτόν. 

2  '  είπάτωσαν  οί  λελυτρωμενοι  ύπό  Κυρίου, 
ους  ελυτρώσατο  εκ  χειρός  €χθρου. 

3  3εκ  τών  χωρών  συνηγαγεν  αυτούς, 
από  ανατολών  κα\  δυσμών  κα\  βορρά  και  θαλάσσης. 

4  4επλανηθησαν  (ν  τη  ερημω  €ν  άνύδρω, 
όδον  πόλιν  κατοικητηρίου  ουχ  εύρον 

5  5 πεινώντας  και  διψώντες, 
η  ψνχή  αυτών  εν  αντοϊς  εξελιπεν. 

6  6καί  εκεκραζαν  προς  Κυριον  εν  τω  θλίβεσθαι  αυτούς, 
και  εκ  τών  αναγκών  αυτών  ερρνσατο  αυτους' 

7  7  και  ώδήγησεν  αυτούς  είς  όδον  ευθείαν 
του  πορενθηναι  είς  πόλιν  κατοικητηρίου. 

8  8 εξομολογησάσθωσαν  τώ  κνρίω  τα  ελέη  αυτού 
και  τά  θαυμάσια  αυτού  τοις  υιοις  τών  ανθρώπων, 

9  9οτι  (χόρτασαν  ψυχήν  κενην, 
και  ψνχην  πεινώσαν  ενέπλησεν  αγαθών. 

ίο       ιο καθήμενους  εν  σκότει  και  σκιά  θανάτου, 
πεπεδημενονς  (ν  πτωχία  και  εν  σιδηρω' 

ιι       11  οτι  παρεπίκραναν  τά  λόγια  τού  θεού, 
και  την  βονλην  τού  ύψιστου  παρώξυναν 

ΐ2       12 και  εταπεινώθη  (ν  κόποις  η  καρδία  αυτών, 
ησθενησαν  και  ουκ  ην  6  βοηθών. 

13  13 και  εκεκραζαν  προς  Κυριον  βι>  τώ  θλίβεσθαι  αυτούς, 
και  εκ  τών  αναγκών  αυτών  εσωσεν  αυτούς· 

ΐ4       14 και  εξηγαγεν  αυτούς  ε'κ  σκότους  και  ε κ  σκιάς  θανάτου, 
και  τούς  δεσμούς  αυτών  διερρηξεν. 

Ονΐ  1—2  ΓβδΟΓ  ΚΗ         2  Κνριω  ΚΆ  |  εχθρού]  έχθρων  Ν0-"1         3  εκ]  ρτ  ΑΚΤ 
και  Κ0  ί1Τ         4  πολίΐ>]  πόλεως  Κ0·3  ΑΚΤ         5  εξελειπεν  ΑΤ         6  ερυσατο 
ΑΤ        8  του  ί/ιοΐϊ]  οηι  τοις  Κ        9  κενην]  καινην  ΚΑ  πενην  Κ*νκΐ  (Κίί/.  Κ«) 
10  οηι  εν  3°  ΚςαΑΚΤ         11  τον  θεον)  Κυριον  Κ        12  ησθενησαν]  ρ  γ  και  Α 
14  εξηγαγεν]  ωδηγησεν  Κ  |  εκ  ι°  Κς  ;ι  (εν  Κ*)  |  οηι  εκ  2°  ΑΚΤ 

36 1 



ονι  ΐ5 ΠΑΛΜΟΙ 

Κ       15εζομολογησάσθωσαν  τώ  κυρίω  τά  ελεη  αύτού  ΐ5 
και  τά  θαυμάσια  αύτού  τοϊς  υίοϊς  τών  ανθρώπων, 

16 οτι  συνετριψεν  πύλας  χαλκάς,  α 6 
και  μοχλούς  σώηρούς  συνεκλασεν. 

17  άντελάβετο  αυτών  εξ  όδου  ανομίας  αυτών,  :  η 
διά  -γαρ  τάς  ανομίας  αυτών  ετ απ ειν ώθησαν. 

ιΒπάν  βρώμα  έβδελύξατο  ή  ψυχή  αυτών,  ι3 
και  ηγγισαν  εως  τών  πυλών  του  θανάτου. 

19  και  εκεκραξαν  προς  Κύριον  εν  τω  θλ'ιβεσθαι  αυτούς,  19 
και  βκ  τών  αναγκών  αυτών  εσωσεν  αυτούς, 

ζοάπεστειλεν  τον  λόγον  αύτού  και  Ιάσατο  αυτούς,  2ο 
και  ερρύσατο  αυτούς  εκ  τών  διαφθορών  αυτών. 

21  εξομολογησάσθωσαν  τω  κυρίω  τά  ελέη  αυτού  2ΐ 
και  τά  θαυμάσια  αυτού  το'ις  υιοίς  τών  ανθρώπων, 

22 και  θυσάτωσαν  θυσίαν  αινέσεως,  22 
και  εξαγγειλάτωσαν  τά  εργα  αύτού  εν  αγαλλιάσει. 

23 ο'ι  καταβαίνοντες  εϊς  την  θάλασσαν  εν  πλοίοις,  23 
ποιούντες  εργασίαν  εν  ϋδασι  πολλοίς, 

2Ααύτο\  ειδοσαν  τά  εργα  Κυρίου  24 
και  τά  θαυμάσια  αύτού  εν  τω  βυθω. 

2$είπεν,  και  εστη  πνεύμα  καταιγ'ώος,  25 
και  ύψώθη  τά  κύματα  αυτής· 

26 άναβαίνουσιν  εως  τών  ουρανών,  26 
και  καταβαίνουσιν  εως  τών  άβύσσων 
ή  ψυχή  αυτών  εν  κακοΊς  ετήκετο, 

27  εταράχθησαν,  εσαλεύθησαν  ως  6  μεθύων,  ιη 
και  πάσα  ή  σοφία  αυτών  κατεπόθη. 

28 και  εκέκραξαν  προς  Κύριον  εν  τω  θλίβεσθαι  αύτούς,  23 
και  εκ  τών  αναγκών  αυτών  έξήγαγεν  αυτούς, 

29  και  εστησεν  καταιγίδα  αυτής,  29 
και  εσίγησαν  τά  κύματα  αυτής· 

30  και  εύφράνθησαν  οτι  ησύχασαν,  3° 

ΑΚΤ       15  και  τα]  κατα  Κ  16  συνεκλασεν]  συνεθλασεν  ΑΤ         17  αυτών  ι°] 
αντου$  Κ  20  ερυσατο  Τ  22  θυσάτωσαν]  +  αυτω  ΑΤ  23  οιή  ευ  Κ* 
(Ιιαβ  Κ&)  |  την  θάλασσαν]  οπι  την  ΚΤ  |  ποιουντες]  ρΓ  οι  Α3*  |  υδασιν  ΚΤ 
24  ειδοσαν]  ειδον  Κ0  3  ιδον  ΑΤ  |  Κυρίου]  ρΓ  του  Κ  |  τω  βυθω]  οηΐ  τω  Κ 
27  εσαλεύθησαν]  ρτ  και  &\εΕΚ.  29  εστησεν  καταιγίδα  αυτηί]  επετιμησεν 
{+ τη  Κ)  καταιγιδι  και  εστη  ευ  αυραν  £\εί1Κ  επετα^ει*  τη  καταιγιδι  και  εστη 
ίυ  αυραν  ΑΤ       30  ηυφρανθησαν  ΑΤ  |  ησύχασαν]  ησυ  δυρ  Γ35  Α3Ϊ 
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ΠΑΛΜΟΙ <:νπ  2 

και  ώδηγησεν  αύτούς  επιμελία  θελήματος  αύτού.  Κ 

3ΐ       31  εξομολογησάσθωσαν  τω  κυρίω  τά  ελεη  αυτοΰ 
και  τά  θαυμάσια  αυτοΰ  τοις  υίοις  των  ανθρώπων, 

32  32ύψωσάτωσαν  αύτόν  εν  ε'κκλησίαις  λαού, 
και  εν  καθεδραις  πρεσβυτέρων  αίνεσάτωσαν  αυτόν. 

33  33εθετο  ποταμούς  εις  ερημον, 
και  εξόδους  υδάτων  εις  δίψαν, 

34  3Αγην  καρποφόρον  είς  αλμην, 
από  κακίας  των  κατοικουντων  εν  αύτη. 

35  35εθετο  ερημον  εις  λιμένας  υδάτων, 
36  36 και  κατωκισεν  ε'κει  πεινώντας, 

και  συνεστησαντο  πόλιν  κατοικεσίας, 

37  37  και  έσπειραν  αγρούς  και  εφύτευσαν  αμπελώνας, 
και  εποίησαν  καρπον  γενηματος. 

38  38  και  εύλόγησεν  αύτούς  και  επληθύνθησαν  σφόδρα, 
και  τά  κτήνη  αύτών  ουκ  εσμίκρυνεν. 

39  39και  ώλιγώθησαν  και  εκακώθησαν 
από  θλίψεως  κακών  και  οδύνης. 

4ο       40ε'ξεχύθη  εξουδενωσις  επ*  άρχοντας, 
και  επλάνησεν  αύτούς  εν  άβάτω  και  ούχ  όδω. 

4ΐ       41  και  ε  βοήθησε  ν  πενητι  εκ  πτωχίας, 
και  εθετο  ως  πρόβατα  πατριάς. 

42  42οψονται  εύθεις  και  εύφρανθησονται, 
και  πάσα  ανομία  εμφράζει  το  στόμα  αύτης. 

43  43τίς  σοφός  και  φυλάξει  ταύτα, 
και  συνησουσιν  τά  ελεη  του  κυρίου; 

ΡΖ' 

'Ωδή  ψαλμού  τψ  Ααυείδ. 

2        *Έτοίμη  η  καρδία  μου,  ό  θεός,  ετοίμη  η  καρδία  μου, 
ασομαι  και  ψαλώ  εν  τη  δόξη  μου' 

30  επιμβλια]  επι  λιμένα  Νε·3ΑΚΤ  |  αυτού]  αυτών  Κ  32  εκκλησία  ΑΚΤ 
Κ°·8ΑΤ  |  καθέδρα  Κ°·3Τ  |  ττρεσβυτην  (?  τεν)  Κ  33  φδου*]  διεξόδου 
Νε;ιΑΚΤ  34  αι/ττ?]  αυταυ  Κν'Λ  35  λίμ€ί/α$]  λιμνας  ΑΚΤ  |  υδάτων] 
+  και  77?"  αννδρον  εΐί  διεξόδου*  υδάτων  Κ0·3  ΑΚΤ  36  κατωκισεν  (-κησβν 
Λ*)]  κατεσκηνωσεν  Κ  |  πολι^]  πολευ  Κε·α(νίε1>  ΑΚΤ  38  εσμηκρυναν  Α 
40  άρχοντα*]  +  αυτωρ  ΑΤ  |  ουχ  οδω]  ουκ  βι/  οδω  Κ  41  εκ]  απο  Κ 
42  εαφραξη  Τ  |  το  στόμα]  οπι  το  Α  43  0υλα£6ΐ]  συνησει  Κ  —  δΐίοΐΐ 
83  Κ  87  Α  8ι  Κ  86  Τ  ^VII  1  ωδτ;  ̂ αλ/ζου]  ψαλμοί  Α  2  ασωμαι  Τ  | 
μου  3°]  +  εξεγερΟητι  (εξηγ.  £<ε·α)  77  δο£α  μου  Κε-3Τ 
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ΟνΐΓ  3  ΨΑΛΜΟΙ 

Χ  3εγερθητι,  ψαλτήριον  και  κιθάρα·  εξεγερθήσομαι  όρθρου.  3 
4  έξομολογήσομαί  σοι  εν  λαοΓί,  Κνριε,  4 

κα\  ψαλώ  σοι  εν  εθνεσιν 
56τι  μέγα  επάνω  των  ουρανών  το  ελεός  σον,  5 

και  €ως  των  νεφελών  ή  αλήθεια  σου. 

6νψώθητι  επί  τους  ουρανούς,  ό  θεός,  6 
και  επι  πάσαν  την  γήν  ή  δόξα  σου. 

7οπως  αν  ρνσθώσιν  οι  αγαπητοί  σον,  η 
σώσον  τή  δεξιά  σον  και  επάκονσόν  μου. 

8  ο  θεός  ελάλησεν  εν  τώ  άγίω  αυτόν  3 
Ύψωθήσομαι  και  διαμεριώ  Σίκιμα, 
κα\  την  κοιλάδα  των  σκηνωμάτων  εκμετρήσω. 

9  εμάς  εστίν  Γαλαάδ,  και  εμός  εστίν  Μανασσή,  9 
και  Έφράιμ  άντίλημψις  της  κεφαλής  μον 
Ιούδας  βασιλεύς  μου, 

10Μωάβ  λεβης  τής  ελπίδος  μου·  ίο 
επ\  τήν  Ίδονμαίαν  εκτενώ  το  χιπόδημά  μου, 
εμο\  οι  αλλόφυλοι  υπετάγησαν. 

11  τις  άπάξει  με  εϊς  πόλιν  περιοχής;  1 1 
τις  οδηγήσει  με  εως  τής  Ίδουμαίας ; 

Ι2ονχι  συ,  ό  θεός,  ό  άπωσάμενος  ημάς;  ΐ2 
και  ουχί  εξελεύση,  ό  θεός,  εν  ταϊς  δυνάμεσιν  ήμών ; 

Ι3δός  ήμιν  βοήθειαν  εκ  θλίψεως,  13 
και  ματαία  σωτηρία  άνθρωπου. 

14 εν  τώ  θεώ  ποιήσομεν  δύναμιν,  1 4 
και  αυτός  εζουδενώσει  τονς  εχθρούς  ήμών. 

ΡΗ' 

Ει*5  το  τέλος'  τφ  Αανειδ  ψαλμό*.  (^ΙΧ) 
Ό  θεός,  τήν  α'ίνεσίν  μον  μή  παρασιωπήσης·  ι 

2οτι  στόμα  αμαρτωλοί  και  στόμα  δολίου  ογ'  εμε  ήνοίχθη,  2 
ΑΚ.Τ  3  εγερθητι]  εξεγερθητι  Νε3ΑΚΤ  4  οπι  και  Ν0·3  ΑΚΤ  5  μεγα]  εμε- 

γαλυνθη  Κ  |  επάνω]  εως  Κ  8  νψωθησομαι]  αγαλλιασομαι  Κ  |  σκηνωμάτων] 
σκηνών  ΑΚΤ  |  εκμετρήσω]  διαμετρησω  ΑΚΤ  9  Γαλααδ]  δ  δυρ  Γ3.5  Α3  ( 
Μανασσης  ΑΚΤ  |  Έφρεμ  (?  Κ)  Τ  |  αντιλημψις]  κραταιωσις  Κ  |  βασιλεύς]  ρΓ  ο  Κ 
10  εκτενω]  επιβάλω  Χε·3ΑΤ  [  οι  αλλόφυλοι]  οηι  οι  Κ^ΑΚΤ  11  απαξη  Τ  | 
τις  2°]  ρΓ  η  Κ°·3ΑΚΤ  |  οδήγηση  Τ  12  ουχι  2°]  ουκ  Ν°·3ΑΚΤ  13  βοη- 
θιαν  ΑΤ  14  ποιησωμεν  ΑΤ  |  εξουδενωση  Τ  |  εχθρούς  ημων]  θλίβοντας 
ημας  Α1  —  5ΐΐοΗ  27  Κ  29  Α  28  Κ  3ο  Τ  ΟΥΠΙ  1  ψαλμός  τω  Δ.  ΑΚΤ 
2  ηνοιχθη]  οι  δΐιρ  Γαδ  Α3 
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ελάΧησαν  κατ'  εμού  γλώσση  δόλια·  ^ 
3  3  και  Χόγοις  μίσους  εκυκΧωσάν  με, 

και  εποΧεμησάν  με  δωρεάν. 

4  λάντι  του  αγαπάν  μ*  ενδιεβαΧΧόν  με, 
εγώ  δβ  προσευχόμην 

5  5  και  εθεντο  κατ'  β/ζού"  κακα  άντι  αγαθών, 
και  /χΐσοί  αντί  της  άγαπήσεώς  μου. 

6  6κατάστησον  επ'  αυτόν  άμαρτωλόν, 
και  διάβολορ  στητω  εκ  δεξιών  αυτο£· 

7  1  εν  τω  κρίνεσθαι  αυτόν  έξέΧθοι  καταδεδικασμενος, 
και  η  προσευχή  αυτού  γενεσθω  εις  άμαρτίαν. 

8  Βγενηθήτωσαν  αι  ήμεροι  αύτου  όΧίγαι, 
και  την  επισκοπήν  αυτού  Χάβοι  έτερος· 

9  9γενηθήτωσαν  οί  νιοι  αυτού  ορφανοί, 
και  ή  γυνή  αυτού  χήρα' 

ίο       10σαΧενόμενοι  μεταναστήτωσαν  ο'ι  υιοί  αύτον  και  επαιτησάτωσαν , 
εκβΧηθήτωσαν  εκ  των  οϊκοπεδων  αυτών. 

ιι       "και  εξεραυνησάτω  δανιστής  πάντα  οσα  υπάρχει  αυτω· 
διαρπασάτωσαν  άΧλότριοι  πάντας  τους  πόνους  αυτού· 

ΐ2       17μή  ύπαρξάτω  αυτώ  άντιΧήμπτωρ, 
μηδε  γενηθήτω  οϊκτίρμων  τοις  όρφανοις  αύτου· 

ΐ3       *3γενηθήτω  τα  τέκνα  αυτοΰ  είς  εξοΧεθρευσιν, 
εν  γενεά  μια  εξαΧειφθήτω  το  όνομα  αύτου. 

ΐ4       14 άναμνησθείη  ή  αμαρτία  τών  πάτερων  αύτου  έναντι  Κυρίου, 
και  ή  αμαρτία  της  μητρός  αύτου  μή  εξαΧειφθείη· 

15       βγενηθήτωσαν  έναντι  Κυρίου  διά  παντός, 
και  εξοΧεθρευθείη  εκ  γης  το  μνημόσυνον  αύτών. 

ιό       ι6αι>#'  ων  ούκ  εμνήσθη  του  ποιήσαι  εΧεος, 
και  κατεδίωζεν  πένητα  και  πτωχον 
και  κατανενυγμενον  τη  καρδία  του  θανατώσαι. 

2  γΧωσσαν  δοΧιαν  Κ.  4  ενδιαβάλΧον  Κ*  (ενδιεβ.  Κ1)  [  προσευχομην]  ΑΚΤ 
προσηυχομην  ΛΤ  προσεύχομαι  Κ  5  κακα]  πονηρά  Κ  8  Χαβοι] 
Χαβετω  Κ  9  οι  υιοί]  οπι  οι  Κ  10  οι  ιηοι]  οηα  οι  Κ  |  οπι  αυτού  Κ 
11  οπι  και  Νε·3Α*  (ηαΙ>  Α3)  ΚΤ  |  εξερευνησατω  Κ  Τ  |  διαρπασατωσαν]  ρΓ 
και  ΑΤ  |  οηι  παντα%  Κ03  ΑΤ  |  αντου]  υ  δυρ  Γίΐδ  ΑΛί  12  οικτειρμων  Α  | 
ορ0αι>οι$]  ρΓ  φοβουμ  ($ίο)  Ν*  ραηείΐδ  61  ιιηοίδ  ίηιρΓοΙ)  Κ1  13  εξαλειφθητω] 
εξαλιφθιη  &\ε·3Τ  (-φθειη)  \  αντου  7°]  αυτών  Κ     14  αμαρτία  ι°]  ανομία  ̂ ς  αΑΚΤ 
15  ίί'αΐ'τι]  εναντίον  &  ΆΑΎ  \  εξολθρ.  Τ*  (εξολεθρ.  Τ1)  |  αυτω^]  αυτού  Α  Κ. 
16  εμνησΟησαν  Κ  Τ  |  του  ποιησαι]  οηι  του  Κα*Τ  |  κατβδιω^αν  Κ  Τ  |  πένητα] 
ρΓ  ανον  Κ°·*ΑΚΤ  |  κατανυγμενον  Κ  |  ροδί  θανατώσαι  ταδ  2  νοί  3  Πί.1  Α? 
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Ν       17  και  ήγάπησεν  κατάραν,  και  ηζει  αντώ'  τη 
και  ουκ  ήθεΧησεν  ευΧογίαν,  και  μακρννθήσεται  αττ'  αυτοΰ. 

18  και  ενεδύσατο  κατάραν  ώς  ιμάτιον,  ιδ 
και  εϊσήΧθεν  ώς  νδωρ  εις  τα  εν  κατά  αυτόν 
και  ώς  εΧαιον  εν  τοϊς  όστεοις  αύτου· 

19γενηθήτω  αυτω  ώς  ιμάτιον  δ  περιβάλΧεται,  19 
και  ώσ€ΐ  ̂ ώντ;  ην  δια  τται/τόί  ζώνννται. 

Ζ0τοΐιτο  το  Έργον  των  ενδιαβαΧΧόντων  με  παρά  Κνρίω  2ο 
και  των  ΧαΧονντων  πονηρά  κατά  της  ψυχής  μου. 

21  και  συ,  Κύριε   κνριε,  πο'ιησον  μετ   εμοΰ  ε'Χεος  ένεκα  του  όνό-  2ΐ 
ματός  σον, 

οτι  χρηστον  το  εΧεός  σον,  ρυσαί  μ€· 
22οτι  πτωχός  και  πένης  εγώ  ειρ,ι,  22 

και  ή  καρδία  μον  τετάρακται  εντός  μον. 
23ώσεί  σκιά  εν  τω  εκκΧΐναι  αυτήν  άντανηρεθη,  23 

εξετινάχθην,  ώσε\  ακρίδες. 

24 τα  γόι/ατα'  μον  ησθενησαν  άπο  νηστ'ιας,  24 
και  η  σαρξ  μον  ήΧΧοιώθη  δι'  εΧαιον. 

25 και  εγώ  εγενήθην  όνειδος  αντοις·  25 
ειδοσα'υ  ρ,ε,  εσάΧενσαν  κεφαΧάς  αντών. 

26 βοήθησόν  μοι,  Κύριε  ό  ̂ εόε  ρ.ου,  26 
σώσόι>  μ.ε  κατά  το  μέγα  ελεό$·  σον 

27  και  γνώτωσαν  οτι  η  χειρ  σον  αΰτη,  27 
και  συ,  Κύριε,  εποίησας  αυτήν. 

23 καταράσονται  αυτοί,  και  σύ  ενΧογήσεις'  2δ 
οί  επανιστανόμενοί  μοι  αίσχννϋήτωσαν, 
δ  δε  δούλόϊ  σου  ενφρανϋήσεται. 

29 ενδνσάσθωσαν  οι  ενδιαβάΧΧοντες  με  εντροπήν,  29 
και  περιβαΧΧεσθωσαν  αϊσχύνην  ώσει  δΐ7τλοιδα  αυτών. 

30 έξομοΧογήσομαι  τω  κνρίω  σφόδρα  τω  στόματ'ι  μου,  3° 

ΑΚ.Τ       17  καταραν]  α  ι°  ειιρ  ταδ  Α3  18  εισήλθε  Κ  |  ω?  2°]  ωσει  ΑΤ  |  ως  3°] 
ωσει  Ν^ΑΚΤ  19  ζωνη  Ν€·3ΤΚ]  ̂ ω^ν  Ν*Α  |  ζωνννται]  περιζωννυται  Ν0·3 
ΑΚΤ  20  Κυρίου  Κ  21  οπι  ελεοϊ  ι°  Ν0·3  Α*  (ΙκΛ  Α3?)  Κ  |  ένεκεν 
Κ0·3  ΑΚΤ  22  ειμι  εγω  ΑΚΤ  |  τετάρακται]  εταραχθη  Κ  23  εκκλινειν 
Κ  |  αντανηρεθη]  αντανηρεθην  Κ°·3ΚΤ  ανταναιρεθην  Α  24  νηστείας  Α  \ 
ελβον  Ν         25  ιδοσαν  ΑΤ         26  σωσον]  ρ  γ  και  ΑΤ  |  οηι  μ,εγα  Ν0·3  ΑΚΤ 
28  ευλόγησης  Τ   |   επανισταμενοι   Τ  |  αισχυΐ'^τ^τωσαΐ']  αισχννθησονται  Κ 
29  με]  μοι  Κ  |  περιβαλεσθωσαν  ΑΚΤ  |  αισχυνην  ωσει  διπλοιδα  (-δαν  Ν)]  ωσει 
διπλ.  αισχ.  Κα·3Κ  ω?  διπλ.  αισχ.  ΑΤ  30  τω  κυριω]  οιώ  τω  Κ°3  |  τω 
στοματι]  ρΓ  εν  Ν€·3ΑΚΤ 
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οχ  3 

και  εν  μέσω  ποΧΧών  αχνίσω  αντόν 

3ΐ       31  οτι  παρέστη  εκ  δεξιών  πένητος, 
τον  σώσαι  εκ  τών  διωκόντων  την  ψνχην  μου. 

Ρθ' 

Ίφ  ΑανεΙδ  ψαλμός. 

ι  Έιπεν  ό  κύριος  τω  κνρίω  μον  Κάθον  εκ  δεξιών  μον 
εως  αν  θώ  τους  εχθρούς  σον  νποπόδιον  τών  ποδών  σον. 

■ζ        2 ράβδον  δννάμεως  έξαποστεΧεΙ  Κύριος  εκ  ~2ιών· 
κα\  κατακνρίενε  εν  μέσω  τών  εχθρών  σον. 

3  3μετά  σον  άρχη  εν  ημέρα  της  δννάμεώς  σον, 
εν  ττι  Χαμπρότητι  τών  άγιων 
εκ  γαστρος  προ  έωσφόρον  εξεγέννησά  σε. 

4  4ώμοσεν  Κνριος  κα\  ον  μεταμεΧηθησεται 
Σν  εΐ  Ιερενς  εις  τον  αιώνα  κατά  την  τάξιν  ΜεΧχισέδεκ. 

5  5 κνριος  εκ  δεξιών  σον  σννέθΧασεν  εν  ημέρα  οργής  αντον  βασι- 

ΧεΊς' 
6  6  κρίνει  εν  το~ις  εθνεσιν,  πΧηρώσει  πτώμα, 

σννθΧάσει  κεφαλάς  επ\  γην  ποΧΧην. 

η        7 εκ  χειμάρρον  εν  όδω  π'ιεταΐ' 
δια  τοντο  νψώσει  κεφαΧην. 

ΡΙ' 

ΟΧ  Άλλ??λοι/ιά. 

^Χΐ)        ,  ,     ,        ,.  '·  ν'·  „  ·  · ι  ΕξομοΧογησομαί  σοι,  Κνριε,  εν  όλη  καρδία  μον, 
εν  βονΧτ)  ενθείων  και  σνναγωγη. 

2  2 μεγάΧα  τά  εργα  Κνρίον, 
εξεζητημένα  εις  πάντα  τά  θεΧηματα  αντον· 

3  3έξομοΧόγησις  και  μεγαΧοπρέπεια  το  έργον  αντον, 
και  η  δικαιοσύνη  αντον  μένει  εις  τον  αιώνα  τον  αιώνος. 

31  διωκόντων]  καταδιωκόντων  Νε:ιΑΚΤ  —  δίίοΐΐ  64  ΝΑΚ  62  Τ  (ΤΧ  1  ο  ΑΚΤ 
κυριο$]  οιώ  ο  Κ  2  δυνάμεως]  +  σου  Κ  |  εξαποστελει]  εξαποστελλει  Κ 
+  σοι  Κ°·3Τ  |  Σειων  Τ  3  αρχή]  ρΓ  η  Κ0  ·1  ΑΚΤ  |  τη  λαμπροτητι]  ταις 
λαμπροτεσι  Κ^Τ  ταις  λαμπροτησιν  Α  |  αγιων]  +  σου  Κ€-3ΑΤ  |  εξεγεννησα] 
εγεννησα  Νε·?ΑΤ  4  οτώ  ει  ΑΤ  5  οργής]  γ>χ  της  Κ  6  κρίνει  εν 
ΑΚΤ]  κρινιν  Ν*  κρινι  ε  Κο-ανίά  |  ττ\ηρωση  Τ  |  πτώματα  ΑΚΤ  |  συνθλαση  Τ  1 
γην  πολλην]  γης  πολλην  (ί^ϊο)  Κ0·3  γης  πολλών  ΑΚΤ  7  πιεται]  +  υδωρ  Α  \ 
ύψωση  Τ  —  ΗΐίοΗ  14  ΚΤ  ι,ς  Α  13  Κ  ΟΧ  1  ευθιων  ΝΑΤ  2  Κυρίου]  ρι 
του  Κ  |  εξεζητημένα]  εξητημινα  Κ        3  εξομολογήσεις  ΚΑ  |  μεγαλοπρεπια  Τ 
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Λμνείαν  εποιήσατο  τών  θαυμάσιων  αυτόν, 
ελεήμων  κα\  οϊκτίρμων  6  κύριος* 

5τροφήν  εδωκεν  τοις  φοβουμενοις  αυτόν, 
μνησθήσεται  εϊς  τον  αιώνα  διαθήκης  αυτού. 

6ίσχύν  έργων  εαυτού  ανήγγειλαν  τώ  λαώ  εαυτοΰ, 
του  δοΰναι  αύτοις  κληρονομίαν  εθνών. 

7εργα  χειρών  αυτού  αλήθεια  κα\  κρίσις' 
πισταϊ  πάσαι  αί  εντολαι  αυτού, 

8 εστηριγμεναι  εις  τον  αιώνα  του  αιώνος, 
πεποιημεναι  εν  αλήθεια  κα\  ευθύτητι. 

9λυτρωσιν  άπεστειλεν  τω  λαώ  αυτοΰ' 
ενετειλατο  εϊς  τον  αιώνα  διαθήκην  αυτοΰ' 
άγιον  κα\  φοβερον  το  όνομα  αυτού. 

ιοαρχή  σοφίας  φόβος  Κυρίου, 
συνεσις  αγαθή  πάσι  τοις  ποιοΰσιν  αυτήν 

η  α'ίνεσις  αυτού  μένει  εϊς  τον  αϊώνα  του  αϊώνος. 

ΡΙΑ' 

Αλληλ
ούια.

 

Μακάριος  άνήρ  ό  φοβούμενος  τον  κύριον, 

εν  τα'ις  εντολαϊς  αυτοΰ  θέλει  σφόδρα· 
2 δυνατόν  εν  ττ)  γτ\  εσται  το  σπέρμα  αυτοΰ, 

γενεά,  εύθείων  εύλογηθήσεται· 
3 δόξα  κα\  πλούτος  εν  τω  οίκω  αυτοΰ, 

κα\  ή  δικαιοσύνη  αυτοΰ  μένει  είς  τον  αιώνα  του  αιώνος. 
Αεξανετειλεν  εν  σκότει  φως  τοις  ευθεσι· 

ελεήμων  κα\  οϊκτίρμων  και  δίκαιος. 
ζχρηστος  άνήρ  6  οϊκτίρμων  κα\  κιχρών, 

οικονομήσει  τους  λόγους  αυτοΰ  εν  κρίσεΐ' 

ΑΚΤ  4  οικτειρμων  Α  5  αυτόν]  αυτού  Κ  6  εαυτού  Βίδ]  αυτού  Κε·3ΑΚΤ  | 
ενηγγειλεν  Κ  7  αληθια  Κ  (ίίειη  8)  8  στηριγμεναι  Κ  9  απέστειλε*] 
-γΚ5  Κε·3Τ  |  διαθήκης  Ν0·*  10  συνεσις  (-σεις  Α)]  +  δε  Ν0·3  (Γαδ  Ν0·13)  | 
πασιν  Κε;ιΑΚ  —  3ίΐεΗ  21  ΚΑΚΤ  ΟΧΙ  1  αλληλούια]  +  της  επιστροφής 
Αγγαιου  και  Ζαχαριου  Κ  +  Ζαχα/κου  Τ  |  θέλει]  θελήσει  Κ^ΑΚ,Τ  |  οπι  σφοδρά 
Α*νιά  (\ϊά\)  Α3?)  2  εσται  εν  τη  γη  Κ  |  ευθιων  (ευθειών  Α)  4  εξανε- 
τειλεν  (δέη  Γ3.5  4  Ιϊίί:  [τοις  υί  νιά]  ΐη  Α)  |  ενθεσιν  Κ.Τ  |  οικτειρμων  Α  \  δίκαιος] 
+  κς  ο  θ'ς  Α  +  ο  κύριος  Κ  5  οϊκτίρμων]  οικτειρων  Α  (?  Κ)  οικτιρων  (?  Κ)  Τ  | οίκον  ομηση  Τ 

ΟΧΙ (ΟΧΙΙ) 
ι 

2 

4 
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οχιι  9 

6  6 οτι  εις  τον  αϊώνα  ού  σαΧευθησεται·  ^ 
εις  μνημόσυνου  αιώνων  εσται  δίκαιος. 

7  7α7τό  ακοής  πονηράς  ού  φοβηθησεταΐ' 
έτοιμη  ή  καρδία  αυτόν  έΧπίζειν  επ\  τον  κυριον. 

δ        Ηέστηρικται  η  καρδία  αυτού,  ου  φοβηθήσεται, 
Ζως  ού  έφίδη  τους  εχθρούς  αυτού. 

9        9έσκόρπισεν,  εδωκεν  τοϊς  πένησιν, 
η  δικαιοσύνη  αυτού  μένει  εις  τον  αιώνα  τού  αιώνος· 
το  κέρας  αυτού  ύ^τωθησεται  εν  δόζη. 

ίο       ,0άμαρτωΧός  ο^τεται  και  όργισθησεται, 
τους  οδόντας  αυτού  βρύξει  και  τακησεται· 
έπιθυμία  άμαρτωΧών  άποΧεΙται. 

ΡΙΒ' 

Άλλτ/λ
ουιά. 

ι  Αινείτ
ε,  

παΊδε
ς,  

Κυριον
, 

αινείτε  το  όνομα  αυτού. 

2  2εϊη  το  όνομα  Κυρίου  εύΧογημένον 
από  τού  νύν  κα\  έως  τού  αιώνος" 

3  3  από  άνατοΧών  ηΧίου  μέχρι  δυσμών 
αινειται  το  όνομα  Κυρίου. 

4  ΑύψηΧ6ς  έπ\  πάντα  τα.  'έθνη  6  κύριος, 
έπϊ  τους  ουρανούς  η  δόξα  αυτού. 

5  5  τις  ώς  Κύριος  ό  θεός  ημών  ; 
ό  εν  ύψηΧοΊς  κατοικών, 

6  6  και  τα.  ταπεινά  έφορών 
εν  τω  ούρανώ  κα\  εν  τη  γή' 

7  7  ό  έγείρων  από  γης  πτωχόν, 
κα\  από  κοπριάς  άνυψών  πένητα, 

8  °τού  καθίσαι  αυτόν  μετά  αρχόντων, 
μετα  αρχόντων  Χαού  αύτού' 

9  9ό  κατοικίζων  στεϊραν  εν  ο'ίκω, 
μητέρα  τέκνων  εύφραινομένων . 

7  τον  κνριον~\  οπι  τον  ΑΚΤ         8  ον  φοβηθησεται]  ου  μη  φοβηθη      ΛΑΤ  Α  Κ 
ου  μη  σαΧευθησεται  Κ  |  εω$]  ρτ  έτοιμη  η  κάρδια  αυτόν  εΧπιζειν  επι  τον  κν  ̂ * 
(οπι  Ν10·*)  |  εφιδη]  επιδη  ΑΚν[ά  \  τους  εχθρούς]  ρτ  επι  Φ»  (ΓΣ18  Ν0*)  ΑΚΤ 
—  Ηΐίοΐι^  ̂   «  ΑΚΤ  €ΧΙΙ  1  αινειται  Ϊ)Ϊ5  ΝΑ  |  Κυριον]  ρΓ  τον  Λ  Κ.  \ 
αυτού]  κυ  Ν^ΑΚΤ  3  μέχρι]  ρι-  και  ΑΚ  |  αινειται  ΚΐΓΚνί<1]  αιναιτον 
Α  αινετον  Κ&αΤ  8  Χαου]  ρΓ  του  Κ.  9  τέκνων]  επι  τέκνοις  Κε  :ιΑΤ  | 
ευφραινομενη  Κ°·3β3ϊί  ευφραινομενην  ΑΚΤ  —  8ΐΐϋ)ι  ιι  Κ  ι;  ΑΤ  ιό  Κ 
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€ΧΠΙ  I ΨΑΛΜΟΙ 

ΡΙΓ' 

Αλληλο
ύια. 

Εν  εξόδω  ̂ Ισραήλ  εξ  Αιγύπτου, 
οίκον  Ιακώβ   εκ   λαού  βαρβάρου, 

"εγενηθη  ή  Ιουδαία  άγιασμα  αυτού, 
Ισραήλ  η  εξουσία  αυτού. 

3 η  θάλασσα  είδεν  και  εφυγεν, 
ο    Ιορδάνης  εστράφη  εις  τά  οπίσω· 

4τά  ορη  (σκίρτησαν  ως  κριοί, 
και  οι  βουνο\  ως  άρν'ια  προβάτων . 

5τί  εστίν,  θάλασσα,  οτι  έφυγες; 
κα\  σύ,    Ιορδάνη,  οτι  άνεχώρησας  εις  τά  οπίσω, 

6τά  ορη,  (σκιρτήσατε  ως  κριοί; 
7άπ6  προσώπου  Κυρίου  ε'σαλεύθη  η  γη, 

από  προσώπου  του  θεού  Λακώβ, 

8τοΰ  στρέφοντος  την  πετραν  εϊς  λίμνας  υδάτων 
και  την  άκρότομον  εις  πηγάς  υδάτων. 

9  μη  ήμΐν,  Κύριε,  μη  ημϊν 
αλλ'  η  τω  ονόματι  σου  δός  δόξαν 
επ\  τω  ελεεί  σου  κα\  τη  αλήθεια  σου. 

'°μη  ποτε  εϊπωσιν  τά  εθνη 
ΤΙού  εστίν  ό  θεός  αυτών ; 

"6  δε  θεός  ημών  εν  τώ  ούρανώ  ανω· 
εν  τοις  ούρανοις  κα\  επί  της  γης 
πάντα  οσα  ηβουλετο  εποιησεν. 

'2τα  είδωλα  τών  εθνών  άργύριον  κα\  χρυσίον, 
εργα  χειρών  ανθρώπων. 

ΟΧΠΙ 
(ΟΧΙΥ) 

9  (0  (ΟΧν) 

ίο  (4 

"(3) 

-(4) 

ΑΚΤ  ΟΧΠΙ  1  εξόδου  Α  |  οίκου]  οίκοι  Κ  _  2  η  Ιουδαία]  οηι  η  Ν^ΑΚΤ  | 
Ισραήλ  η  εξουσία]  Ιηλ  εξουσία  Α*νί<1  (Ιτ;λ  εις  εξουσία  [δΐο]  Α3)  ΚνίάΤ 
3  η  θάλασσα]  οπι  η  Κ  |  ιδεν  ΑΤ  |  ο  Ιορδάνη  Α*  (ο  Ιορδάνης  Α3-1)  Ιορδά- 

νης Κ  4  ω$  ι°]  ωσει  ΑΚΤ  5  τι]  +  σοι  ̂ ·3ΑΚΤ  \  Ιορδάνης  Κ  | 
ανεχωρησας]  εστράφης  Κε·3Α  (-φη  Α*  -φης  Α3)  Τ  6  εσκιρτησατε]  ρι* 
οτι  Κε·αΑ3  (τα  ορη  οτι  εσκι  5ΐαρ  Γ3.δ)  ΚΤ  |  ως]  ωσει  ̂ \<:-3ΑΚΤ  |  κριοι]  +  και 
οι  βουνοι  ως  αρνιά  προβάτων  ̂ ς·3ΑΚΤ  8  την  πετραν]  οπι  την  Κ 
9  αΚηθια  ̂ Α  10  τα  εθνη]  εν  τοις  εθνεσιν  Κ.  11  οπι  ανω  εν  τοις 
ουρανοις  ̂ ς·3ΑΤ  (η&Ι)  ανω  εν  τω  ουρανω  Κ)  |  επι  της  γης]  εν  τη  γη  Κ°·3ΑΚΤ  ] 
ηβουλετο]  ηθελησεν  &ς·3ΑΚΤ 
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ΨΑΛΜΟΙ ΟΧΙΙΙ  20 

(5)  ΐ3       Ι3στόμα  εχουσιν  και  ού  Χαλούσιν, 
οφθαλμούς  εχουσιν  και  ουκ  οψονταΐ' 

(ό)  ΐ4       Ι4ωτα  εχουσιν  και  ουκ  ακούσονταν, 
ρίνας  εχουσιν  κα\  ουκ  όσφρανθήσονταΐ' 

(7)  *5       *5  χείρας  εχουσιν  και  ού  ψηλαφησουσιν , 
πόδας  εχουσιν  και  ού  περιπατησουσιν 
ού  φωνησουσιν  &ν  τω  λάρυγγι  αύτών. 

(δ)  ι6       16 όμοιοι  αύτο'ις  γενοιντο  ο'ι  ποιούντες  αυτά 
και  πάντες  οι  πεποιθότες  €7τ'  αύτοϊς. 

(9)  17       17 οΐκος  Ισραήλ  ηλπισεν  βττι  Κυριον 
βοηθός  αυτών  και  υπερασπιστής  αυτών  εστίν. 

(ίο)  ιδ       ιΒοίκος  Ααρών  ηλπισεν  επι  Κυριον 
βοηθός  αυτών  κα\  υπερασπιστής  αυτών  εστίν. 

(ιι)  ΐ9       19οι  φοβούμενοι  τον  κυριον  ήΧπισαν  επ*  αυτόν 
βοηθός  αυτών  κα\  υπερασπιστής  αύτών  εστίν. 

(12)  2ο       ̂ Κύριος  εμνησθη  ημών  κα\  εύλόγησεν  ημάς, 
εύΧόγησεν  τον  οίκον  Ισραήλ, 

εύΧόγησεν  τον  οίκον  ' Ααρών 
(13)  2ΐ       "εύΧόγησεν  τους  φοβούμενους  τον  κύριον, 

τούς  μικρούς  μετά  τών  μεγάΧων. 

(14)  22       22  προσθείη  Κύριος  έφ'  υμάς, 
εφ*  υμάς  και  επ\  τούς  υιούς  υμών 

(15)  23       23  ευλογημένοι  ύμεις  εστε  τώ  κυρίω, 
τώ  ποιησαντι  τον  ούρανον  και  την  γήν. 

(ιό)  24 

(Χ7)*5 
ούδε  πάντες  οι  καταβαίνοντες  εις  αδου· 

(ιδ)  26       26αλλ'  ημείς  οι  ζώντες  εύΧογήσωμεν  τον  κύριον απο  του  νυν  και  εως  του  αιώνος. 

13  λαλησουσιν  ΑΚ.Τ  15  φωνησωσιν  Τ  16  αυτοις  ι°]  αντων  ΑΚΤ 
ΑΤ  |  οι  ττοιουντες]  ρΓ  πάντες  Κ  Τ  |  επ]  εν  Κ  17  οπι  αυτών  ι°  Κε  ΛΑΤ  | 
υπερασπις  Κ  (ϊΐεηι  ι8,  19)  18  οπι  αυτών  ι°  £\εαΑΤ  19  τον  κυριον] 
οιώ  τον  Α  |  €7Γ  αυτόν]  εττι  κν  ΑΚ.Τ  |  οιπ  αυτών  ι°  &\εαΑΤ  20  εμνησθη 
ημων  και]  μνησθεις  ημων         (-θις)  ΑΤ  21  τους  φοβούμενους]  γ>τ  παντας 
Κ  |  των  μί^αλων]  μεγάλους  Κ  22  υμας  ι°]  ημάς  Α  23  οπι  εστε 
(εσται        &<ε·ΛΑΙ<Τ  |  του  ποιησαντος  Κ  24  τω  ουρανω  Λ  Κ  25  οι/χι 
Τ  26  €υ\οτησομεν  Κ{θΐί  —  8ΐΐςη  48  Κ  54  Α  51  Κ  53  Τ 

την  8ε  γην   ε8ωκεν  τοις  υιοις  τών  ανθρώπων . 
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οχιν  I ΨΑΛΜΟΙ 

ΡΙΔ' 

Ά\\η\
ονιά.

 

Ήγάπησα  οτι  είσακούσεται  ό  θεος 
της  φωνής  της  δεήσεώς  μου, 

"οτι  εκλινεν  το  ους  αυτοί  εμοί, 
και  εν  ταις  ήμεραις  αυτού  επεκαλεσάμην. 

3περιεσχον  με  ώδινες  θανάτου, 
κίνδυνοι  αδου  εΰροσάν  με· 
ΘΧίψιν  κα\  όδύνην  εύρον. 

4  και  το  όνομα  Κυρίου  επεκαλεσάμην 
Ώ  Κύριε,  ρΰσαι  την  ψυχήν  μου. 

^ελεήμων  και  δίκαιος  6  κύριος, 
κα\  Κύριος  ό  θεός  ημών  ε\εα. 

6φυΧάσσων  τα.  νήπια  ό  κύριος· 
εταπεινώθην,  κα\  εσωσεν  με. 

7 επίστρεψον,  η  ψυχή  μου,  εις  την  άνάπαυσίν  σου, 
οτι  Κύριος  ευηργετησεν  σε· 

8οη  εζείΧατο  την  ψυχήν  μου  εκ  θανάτου, 
τους  οφθαλμούς  μου  άπο  δακρύων, 
και  τους  πόδας  μου  άπο  ολισθήματος. 

9εύαρεστήσω  εναντίον  Κυρίου  εν  χωρα  ζώντων. 

οχιν (ϋχνί) 

ΡΙΕ' 

Αλληλ
ούια.

 

Έπίστευσα,  διό  βλάλί/σα·  ι  (ίο 
εγώ  δε  εταπεινώθην  σφόδρα, 

"εγώ  είπα  εν  τη  εκστάσει  μου  2  (ιι 
Ώας  άνθρωπος  ψεύστης. 

λτί  ανταποδώσω  τώ  κυρίω  3  Ο* 
περ\  ών  ανταπεδωκεν  μοι; 

ΛΚΤ       ΟΧΙΥ  1  ο  θεος]  κς  Ν^ΑΚΤ  2  αυτού  2°]  μου  &ΛΑΚΎ  \  ένεκα 
Χεσαμην]  επικαΚεσομαι  ^ε  :ιΑΚ  επικαλεσωμαι  Τ  3  περιεσχον]  περιεκυ 
κΧωσαν  Κ  4  επεκαλεσάμην]  επεκαλεσα  ΑΆ  εττικαλεσομαι  Κ  5  και 
δίκαιος  ο  κύριος]  ο  κς  και  δικ.  ̂ ς·αΑΤ  Κύριος  και  δικ.  Κ  |  οιτι  κύριος  ι° 
Χ^ΑΚΤ  |  βλββι  ΑΤ  7  η  ψυχή]  ο  πι  η  ̂ ΆΑΤ  \  ευεργετησεν  Τ  |  σε] 
με  ΑΚ  8  εζειλατο]  ερρυσατο  Κ  9  εναντίον]  ενώπιον  Κς·3ΑΤ  —  δΐίοη 
ι*  Ν  ΐ8  ΑΚΤ  ΟΧν  2  εγω]  +  δε  ΚΤ  |  «ττα]  ειπον  Τ  3  ων]  ρν 
πάντων  Κ^ΑΚΤ 
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ΠΑΛΜΟΙ 
€ΧΥΙΙ  3 

οχνι 
;οχνιΐ) 

(13)  4      Α  ποτήριον  σωτηρίου  Χημψομαι, 
και  τό  όνομα  Κυρίου  επικαΧέσομαι. 

(15)  6      6τίμιος  Εναντίον  Κυρίου 
6  θάνατος  των  όσιων  αυτού. 

(ιό)  7      7  ω  Κύριε,  εγώ  δούλος  σός, 

ί'γώ  δοΰλοί  σος  και  υίόρ         παιδίσκης  σου- 
διερρηξας  τους  δεσμούς  μου. 

(17)  8      8 σοι  θΰσω  θυσίαν  αινεσεως· 

(ιδ)  9  9τάί  €ΐ>χά$·  μου  αποδώσω  τω  κυρ'ιω εναντίον  παντός  του  Χαού  αυτού, 

(19)  ίο    1υ6ΐ>  αυΧαχς  ο'ίκου  Κυρίου, 
(ν  μέσω  σου,  Ιερουσαλήμ. 

ΡΙΕ' 

'  ΑΧληλ
ονιά.

 

Αινείτε  τον  κύριον,  πάντα  τα  εθνη, 
αϊνεσάτωσαν  αυτόν  πάντες  οι  λαοί· 

26τι  εκραταιώθη  το  έλεος  αυτού  εφ'  ημάς, 
κα\  η  αλήθεια  του  κυρίου  μένει  εις  τόν  αιώνα. 

ΡΙΖ' 

ΆΧΧηλ
ουιά.

 

Ύ,ξομολογεΊσθε  τω  κυριω,  οτι  αγαθός, 
οτι  εις  τόν  αιώνα  τό  έλεος  αυτού. 

2εϊπάτω  δη  οίκος  Ισραήλ  ότι  αγαθός, 
οτι  εις  τόν  αιώνα  τό  έλεος  αυτού· 

^είπάτω  δη  οίκος  Ααρών  οτι  αγαθός, 
οτι  εις  τόν  αιώνα  τό  έλεος  αυτού. 

4  ληψομαι  Τ  |  επικαλεσωμαι  Τ  7  εγω  δούλος  σος  (2  ')  και  νιος  δυρ  Γαδ  εΐ  ΑΚ'Γ 
ΐη  ηι§  Α3  |  διερηξας  Τ  8  σοι]  συ  Τ  |  αινεσεως]  +  και  εν  ονόματι  κυ  και  επι· 
καλεσομαι  Κ0·2  +  και  εν  ονόματι  κυ  επικαλεσομαι  Α  (και.,.κΰ  δυρ  Γαδ  Α3) 
+  και  εν  ον.  κυ  επικαλεσωμαι  Τ  9  τω  κω  αποδώσω  Ν^ΑΚΤ  9 — 10  εν 
αυλαις  οίκου  Κυρίου  εναντίον  παντός  του  λαου  αυτού  Κ  10  κυ  (δΐο)  Τ6^1  — 
8ΐϊοη  14        ι6  Λ  13  Κ  ΟΧνί  1  αινβσατωσαν]  επαινεσαται  ΚααΤ 
(-τε)  κ  (Α*1  ί™*))  επεναισατωσαν  Α  και  επαινέσατε  Κ  2  εφ  ημας  το  ελαιος 
{?  έλεος  Κ)  αυτού  Α  Κ.  |  η  αλήθεια  (-θια  ̂ )]  οιτι  η  Κ*  (ΗαΙ>  Κα)  |  του  κυρίου]  οηι 
του  Τ  —  8ΐΐοΗ  4  ̂ ΑΚΤ  Ο'ΧνίΙ  3  αυτού] +  (4)  ειπατωσαν  δη  πάντες  οι 
φοβούμενοι  τον  κν\  οτι  εις  τον  αιώνα  το  ελαιος  αντου  Α  εΐ7τατωο-αί>  δτ;  π.  οι 
φοβ.  τον  κυριον  οτι  αγαθός  οτι  εις  τ.  αιώνα  το  έλεος  αυτού  ΚΤ 
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οχνπ  5 ΠΑΛΜΟΙ 

Κ        5εν  ΘΧίψει  επεκαλεσάμην  τον  κνριον,  5 
και  επηκονσεν  μοι  εις  πΧατνσμόν. 

6Κχφιος  εμο\  βοηθός,  ου  φοβηθησομαΐ'  6 
τι  ποιήσει  μοι  άνθρωπος ; 

7  Κύριος  ε'μοϊ  βοηθός,  η 
κάγώ  επόψομαι  τους  εχθρονς  μον. 

&άγαθον  πεποιθεναι  67ΓΙ  Κνριον  3 
η  πεποιθεναι  επ'  ΐίνθρωπον 

9άγαθ6ν  εΧπίζειν  ε'πϊ  Κνριον  9 
η  εΧπίζειν  ίττ'  άρχοντας. 

10πάντα  τα  εθνη  εκνκΧωσάν  με,  ίο 
και  τώ  ονόματι  Κνριον  ημννάμην  αντονς· 

11  κυκΧώσαντες  εκνκΧωσάν  με,  3ι 
και  τώ  ονόματι  Κνριον  ημννάμην  αντονς· 

™  εκνκΧωσάν  μ€  ωσε\  μεΧισσαι  κηρ'ιον,  ΐ2 
και  ε'ξεκανθησαν  ωσε\  πνρ  (ν  άκάνθαις, 
και  τώ  ονόματι  Κνριον  ημννάμην  αντονς. 

**ωσθε\ς  άνετράπην  τον  πεσειν,  73 
και  Κύριος  άντεΧάβετό  μου. 

1Αισχνς  μον  και  νμνησίς  μον  6  κνριος,  1 4 
και  ε'γενετό  μοι  εις  σωτηρίαν. 

'ϊφωνη  άγαΧΧιάσεως  και  σωτηρίας  εν  σκηνοίς  δικαίων.  ΐ5 
δεξιά  Κνρίον  (ποίησαν  δνναμιν, 

16  δεξιά  Κνριον  νψωσεν  με.  1 6 
17οι>κ  άποθανονμαι  αλλά  ζησομαι,  \η 

και  ε'κδιηγησομαι  τα  έργα  Κνρίον. 
18 παιδενων  ΐπαίδ^υσεν  με  Κνριος,  1 8 

και  τώ  θανάτω  ον  παρεδωκεν  με. 
^ανοίξατε  μοι  πί/Χας  δικαιοσύνης-  ΐ9 

εϊσεΧθών  εν  ανταΊς  ε'ξομοΧογήσομαι  τω  κνρίω. 
^αντη  ή  πνΧη  τον  κνρίον,  ?ο 

δίκαιοι  εισεΧενσονται  εν  αυτή. 

ΑΚΤ       5  εν  θλίψει]  εκ  ΘΧιψαιως  ΑΤ  (·ψεως)  \  μοι]  μου  Κε·*ΑΚΤ  6  οι-]  ρΓ 
και  ̂ ^ΑΤ  |  ποίηση  Τ  7  καγω]  και  ε"γω  ΑΤ  9  άρχοντας  Ν*Α3Κ] 
αρχουσιν  Κ03  Α*  Τ  12  ωσει  2°]  ω?  Τ  13  ωθείς  Κ  |  Κύριος]  ρτ  ο 
Νε·3ΑΚΤ  |  αντιλαβετο  Κ  14  ισχυ$]  ρΓ  η  Κ  \  υμνήσεις  Α  16  με] 
+  δεξιά  ίαι  εποιησεν  δυναμιν  &ε-3 ΑΚΤ  17  εκδιηΎησομαι]  διη-γησομαι 
ΚαΆΚΎ  |  Κυρίου]  ρΓ  του  Κ  18  καιδευων  Κ*  (παιδ.  Νε·3)  |  Κυριοί]  ρΓ  ο ΑΚΤ 

374 



ΨΑΛΜΟΙ 

Ο'ΧνίΙΙ  4 

2ΐ       2τεζομοΧογήσομαί  σοι,  οτι  επήκονσάς  μον  Ν 
και  εγενον  μοι  €ΐς  σωτηρίαν. 

22  2ζΧίθον  ον  αποδοκίμασαν  ο'ι  οϊκοδομονντες, 
ούτος  εγενήθη  εις  κεφαλήν  γωνίας" 

23  23  παρά  Κνρίον  εγενετο  αντη, 
και  εστίν  θαυμαστή  εν  οφθαΧμοϊς  ήμων. 

24  24αντη  ήμερα  ήν  εποίησεν  Κύριος- 
άγαΧΧιασώμεθα  και  ενφρανθώμεν  εν  αντί]. 

25  25  ω  Κνριε,  σώσον  δή, 
ώ  Κύριε,  ενόδωσον  δή. 

26  26  ενΧογη  μένος  6  ερχόμενος  εν  ονόματι  Κνρίον 
ενΧογήκαμεν  υμάς  εξ  οίκον  Κνρίον. 

27  27 θεός  Κύριος  και  επεφανεν  ήμΐν 
σνστήσασθε  εορτήν  εν  τοις  πνκάζονσιν 
εως  των  κεράτων  τον  θνσιαστηρίον. 

28  28 θεός  μον  ίΐ  συ,  και  εξομοΧογήσομαί  σοι· 
θεός  μου  ει  σύ,  κα\  ν^τώσω  σε· 

ε'ζομοΧογήσομαί  σοι,  οτι  εττήκονσάς  μον 
κα\  εγενον  μοι  εις  σωτηρίαν. 

29  29εξομοΧογεϊσθε  τω  κνρίω,  οτι  αγαθός, 
οτι  εις  τον  αϊώνα  το  εΧεος  αντον. 

ΡΙΗ 
"Αλληλούια. 

Μακάριοι  άμωμοι  εν  6δω, 
οι  πορενόμενοι  εν  νόμω  Κνρίον. 

2 μακάριοι  οι  εξεραννώντες  τά  μαρτύρια  αντον, 
εν  οΧτ}  καρδία  εκζητονσιν  αντόν 

3ού  γαρ  οι  εργαζόμενοι  τήν  άνομίαν 
εν  ταις  6δο7ς  αντον  επορεύθησαν. 

4 συ  ενετείΧω  τάς  εντοΧας  σον 
φνΧάξασθαι  σφόδρα. 

21  σοι]  +  Κύριε  Κ        24  ήμερα]  γ>τ  η  Κ  Τ  |  Κύριος]  ρΓ  ο  ΑΓ\Τ        26  ι>μα$]  ΑΚΐ 
ν  δΐιρ  γ&5  Α3Ϊ  (ημ.  Α*)         27  θεος]  ρΓ  ο  Κ         28  οπι  σν  ι°  Α*  («ιιρεΓδΟΓ 
Α*?)  |  σοι  2°]  +  Κύριε  Κ  —  8ίίθ1ΐ  4«  Ν  59  Α  55  Κ  5^  Τ        ΟΧνίΙΙ  1  άμω- 

μοι] ρΓ  οι  ΑΚΤ  2  εξερεννωντες  Τ  |  εκζητηοονσιν  Κ€·ΛΑΚΤ  4  φν- 
Χαξασθαι]  φυλασσεσθαι  Α1  (φνλασεσθ.  Α*)  ΚΤ 375 



ΟΧνίΙΙ  5  ΠΑΛΜΟΙ 

Κ         5οφελον  κατευθυνθείησαν  αι  όδοί  μου  5 
του  φυλάξασθαι  τά  δικαιώματα  σον 

6τότε  ού  μη  επαισγννθώ,  6 
εν  τώ  με  επιβλεπειν  επ\  πάσας  τάς  εντολάς  σον. 

1  εξομολο-γησομαί  σοι,  Κύριε,  Ιν  ενθύτητι  καρδίας,  7 
εν  τώ  μεμαθηκεναι  μ€  τα.  κρίματα  της  δικαιοσύνης  σον. 

8τά  δικαιώματα  σον  φυλάξω,  8 
μη  με  ενκαταλίπης  (ως  σφόδρα. 

9  Εΐ'  τίνι  κατορθώσει  ό  νεώτερος  την  όδον  αυτόν;  9 
εν  τώ  φνλάσσεσθαι  τους  λόγους  σον. 

ιοεν  όλη  καρδία  εξεζητησά  σε,  ίο 
μη  άπώστ]  με  από  των  εντολών  σον. 

11  εν  ττ}  καρδία  μον  εκρν^τα  τά  λόγιά  σον,  ιι 
οπως  αν  μη  άμάρτω  σοι. 

12εύλογητος  εί,  Κύριε,  ι-ζ 
δίδαξόν  με  τά  δικαιώματα  σον. 

13  εν  τοις  χειλεσίν  μον  εξήγγειλα  13 
πάντα  τά  κρίματα  τον  στόματος  σον 

14 εν  ττ}  όδώ  των  μαρτνρίων  σον  ετερφθην  ΐ4 
ώς  επ\  παντϊ  πλούτω. 

ί$εν  ταϊς  εντολάίς  σον  άδολεσχησω,  ΐ5 
και  εκζητησω  τάς  όδονς  σον 

ι6εν  τοΊς  δικαιώμασίν  σον  μελετήσω,  ι6 
ονκ  επιΧησομαι  των  λόγων  σον. 

'7Άνταπόδος  τώ  δονΧω  σον  1 7 
ζησομαι,  και  φνλάξω  τονς  Χόγονς  σον. 

ίΆάποκάΧνψον  τονς  οφθαλμούς  μον,  ιδ 
κα\  κατανοήσω  τά  θανμάσιά  σον  εκ  τον  νόμου  σον. 

19 πάροικος  εϊμι  εν  ττ}  γι},  ίο 

μη  άποστρεψης  α7τ'  εμον  τάς  εντολάς  σον. 
20  επεπόθησεν  η  ψνχη  μου  του  επιθνμησαι  2ο 

ΑΚΤ       6  επαισχννθω  (επεσχ.  Κ*)]  αισχννθω  Κ0·3·  {εσχ.)  ΚΤ  7  οιη  Κνριε 
&ε·3Τ  8  εγκαταλειπης  Α  ενκαταλειπης  Τ  9  κατορθωση  Τ  |  ο  νεώτερος] 
Οίη  ο  Κ^ΑΤ  |  φνλάσσεσθαι]  φνλαξασθαι  Κ  10  κάρδια]  +  μον  Να;ιΚΤ  | 
άπωσης  Κ  12  με]  μ  ειιρ  Γ&δ  Αα  15  εκ  ζητήσω]  κατανοήσω  Κ°-αΑΚΤ 
17  ανταποδος]  αάδΟΓ  β'  Τ™^  18  οηι  σον  ι°  Κ  |  νομούς  Α  19  ειμι] 
ρΓ  εγω  Κ^ΑΚΤ  |  αποστρεψης]  απόκρυψης  Κ^ΑΚΤ 
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ΨΑΛΜΟΙ 

εχνπι 35 

εις  τά  δικαιώματα  σον  εν  παντι  καιρώ.  Χ 

ζι        21  επετίμησας  νπερηφανοις· 
επικατάρατοι  οι  ε'κκλίνοντες  άπο  των  εντολών  σον. 

22  22  περίελε  απ    εμον  όνειδος  και  έζονδένωσιν, 
οτι  τα  μαρτνριά  σον  έξεζήτησα. 

23  23  και  -γαρ  ε  κάθισαν  άρχοντες,  κατ*  εμον  κατελάλονν 
6  δε  δονλός  σον  ηδολεσχει  εν  τοίς  δικαιώμασίν  σον 

24  24  και  γαρ  τα  μαρτνριά  σον  μελέτη  μον  εστίν, 
κα\  αι  σνμβονλίαι  μον  τα  δικαιώματα  σον. 

25  2^Έ.κολλήθη  τώ  ε'δάφει  ή  ψνχή  μον 
ζήσομαι  κατά  το  λόγιόν  σον. 

26  26τάς  όδονς  σον  εξήγγειλα,  και  έπήκονσάς  μον 
δίδαξόν  με  τά  δικαιώματα  σον, 

27  '7 κα\  όδόν  δικαιωμάτων  σον  σννέτισόν  με, 
και  άδολεσχήσω  εν  τοΐς  θανμασίοις  σον, 

23       2Ηέννσταξεν  ή  ψνχή  μον  άττ6  άκηδίας, 
βεβα'ιωσόν  με  εν  τοις  λόγοις  σον 

29  29  όδόν  αδικίας  άπόστησον  α7τ'  εμον, 
κα\  τώ  νόμω  σον  ε*λεησόν  με. 

30  3°όδόν  αληθείας  ημετισάμην 
τά  κρίματά  σον  ονκ  έπελαθόμην. 

3ΐ       31  έκολλήθην  τοϊς  μαρτνρίοις  σον 
Κνριε,  μη  με  καταισχύνης. 

32  32  όδόν  εντολών  σον  εδραμον, 
όταν  έπλάτννας  την  καρδίαν  μον. 

33  33Νομοθετησόν  με,  Κνριε,  την  όδόν  των  δικαιωμάτων  σον, 
και  ('κζητήσω  αντήν  δια  παντός. 

34  34 σννέτισόν  με,  και  έκζητησω  τον  νόμον  σον, 
και  φνλάζω  αντόν  εν  όλη  καρδία  μον. 

35  35όδήγησόν  με  εν  τρίβω  τών  εντολών  σον, 
οτι  αυτόν  ηθέλησα. 

20  υηι  ευ  Κ°·αΑΚΤ  |  δικαιώματα]  κριματα  &$ε·αΑΚ.Τ  23  κατ  εμον]  α 
ρτ  και  Κ^ΑΚΤ  24  η  συμβούλια  ̂ ς·:ιΑΚΤ  25  ςησομαι]  ζησον  με 
ΑΚΤ  |  το  λογιον  ΚΑΓ'?Κ]  τον  λογον  Α" Τ  27  οιη  και  ι°  Ϊ<Γ·3ΑΚΤ  | 
δικαιωμάτων]  ρτ  των   Κ  33  νομοθέτησαν]  α(1ί>0Γ  γ'  Τ"1^  |  μ*.]  μοι  Κ 
34  ίκ'ζητησω]  εξϊραυνησω  ̂ ΛΑΚ  εξβρευν.  Τ  |  αυτόν]  αυτήν  Κ  35  τρίβω 
ρτ  τη  Κ°**Τ  |  αυτόν]  αυτήν  ̂ ς·αΑΚΤ 
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οχνιιι  36  ΨΑΛΜΟΙ 

Ν 
και  μη  εις  πΧεονεξίαν. 

37 άπόστρε^τον  τονς  όφθαΧμονς  μου  τον  μη  ιδε7ν  ματαιότητα, 
(V  τη  όδώ  σου  ζησόν  με. 

'^στησον  τω  δουλω  σον  εις  το  λόγιοι/  σου, 
6ΐ$·  τον  ψόβον  σον. 

39περίεΧε  το  όνειδος  μον  δ  ΰπώπτευσα,  39 
τά  γαρ  κρίματά  σον  χρηστά. 

40  ιδού  επιθύμησα  τάς  εντοΧάς  σον  4° 
εν  τη  δικαιοσύνη  σον  ζησόν  μ€. 

41  Και  εΧθοι  67τ'  ε  με  το  έ'λβόί  σον,  Κύριε,  4^ 
το  σωτηριόν  σον  κατά  το  εΧεός  σον 

42καί  άποκριθησομαι  τοις  όνειδίζουσί  μ€  Χόγον,  42 
οτι  ή'Χπισα  επ\  τούς  Χόγους  σον. 

43 και  μη   περιεΧης   εκ   τον   στόματος  μον   Χόγον    άΧηθείας   εως  43 
σφόδρα, 

οτι  επ\  τά  κρίματά  σον  επηΧπισα. 

44  και  φυΧάξω  τον  νόμον  σου  δια  παντός,  4  + 
€ΐϊ  τόι/  αϊώνα  και  6ΐί  τό^  αϊώνα  του  αιώνος. 

45 και  επορευόμην  εν  πΧατυσμω,  45 
οτι  τα?  «ντολάί  σου  εξεζήτησα' 

46και  ελάλουν  61/  τοί?  μαρτνρίοις  σον  εναντίον  βασιΧέων,  +ό 
και  ούκ  ησχννόμην 

47 και  εμεΧετων  (ν  ταΐς  εντοΧάΐς  σου  47 
αίί  ̂ γάπ^σαί  σφόδρα· 

48 και  ̂ ρα  τάί  χείρας  μου  προς   τάς  ε'ντοΧάς  σου  α'ις  ηγάπησας  48 
σφόδρα, 

και  ηδοΧέσχουν  εν  τοις  δικαιωμασίν  σου. 

Α9Μ.νησθητι  τον  Χόγον  σου  τών  δούΧων  σου  49 
ω  επηΧπισάς  με. 

ΑΚΤ       36  την  Κ10·3  (τα  ψ  Ν*)  38  οπι  ει?  ]°  Ν1  ΑΚΤ  39  το  όνειδος] 
τον  ονιδισμον  Κ^ΑΚΤ  |  ο]  ̂ ε·3 ΑΚΤ  |  τα  7αρ]  0Τί  τα  ̂ ο:ιΑΤ  40  ζησον 
με]  ζησομαι  Κ  41  το  ελβο$  (2°)]  τον  Χογον  ̂ ε·3ΚΤ  λόγων  Α 
42  ονώιζονσιν  ̂ °·3ΑΚΤ  |  με]  μοι  &°3ΚΤ  43  τα  κοιματα]  του  κριμασιν 
Κ0·3 ΑΚΤ  |  εφηλπισα  ΑΤ        45  τα$  εντολαϊ]  τα  μαρτυρία  Κ  47  777α- 
ττησα  ΑΚΤ  |  οπι  σφοδρά  Κε·3  48  α«]  α$  Κ1ε·3ΑΤ  |  ηγαπησα  ΑΚΤ  I 
οιη  σφοδρά  Α*νίάΚΤ  49  μνησθητι]  αάδΟΓ  δ'  Ύ"1^  |  των  λόγων  Νε·3  |  των 
δονΧων]  τω  δονλω  ̂ ς·3ΑΚ  του  δούλου  Τ  |  ω]  ρ  γ  εν  Κ  |  εφη\πισα$  ΑΤ 
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ΨΑΛΜΟΙ 
οχνπι 64 

5ο       5°αντη  με  παρεκάΧεσεν  εν  ττ}  ταπεινώσει  μον,  Χ 
οτι  το  λόγιοι/  σον  ουκ  εξεκΧινα. 

52  =>2  εμνησθην  τών  κριμάτων  σον,  Κνριε,  απ  αιώνος 
και  παρεκΧηβην. 

53  ΐ3άθνμία  κατεσχεν  με 
άπο  άμαρτωΧών  τών  ενκαταΧιμπανόντων  τον  νόμον  σον. 

54  5ΑψαΧτα  ησάν  μοι  τά  δικαιώματα  σον 
εν  τόπω  παροικίας  μον. 

55  55εμνησθην  εν  ννκτϊ  το  ονομά  σον,  Κνριε, 
και  έφύΧαξα  τον  νόμον  σον. 

56  56αντη  εγενηθη  μοι, 
τά  δικαιώματα  σον  εξεζήτησα. 

57  57Μερίς  μον,  Κύριε· 
είπα  φνΧάξασθαι  τάς  ε'ντοΧάς  σον. 

58  38 εδεηθην  τον  π ροσώπον  σον  εν  όΧη  καρδία  μον, 
εΧεησόν  με  κατά  το  Χόγιόν  σον. 

59  59 οτι  διεΧογισάμην  κατά  τάς  όδονς  σον, 
και  απέστρεψ-α  τονς  πόδας  μον  εις  τά  μαρτύρια  σον. 

6ο       ̂ ητοιμάσθην  και  ονκ  εταράχθην 
φνΧάξασθαι  τάς  εντοΧάς  σον. 

6ι       61  σχοινιά  άμαρτωΧών  περιεπΧάκησάν  μοι, 
και  τον  νόμον  σον  ονκ  επεΧαθόμην. 

6-2       62 μεσονύκτιον  εζηγειρόμην  τον  εξομοΧογεισθαί  σοι 
επ\  τά  κρίματα  της  δικαιοσύνης  σον. 

63  63  μέτοχος  ε'γώ  ειμί  πάντων  τών  φοβονμενων  σε 
και  φνΧασσόντων  τάς  εντοΧάς  σον. 

64  64  τον  εΧεονς  σον,  Κνριε,  πΧηρης  πάσα  η  -γψ 
τά  δικαιώματα  σον,  Κύριε,  δίδαζόν  με. 

50  αΐ'ται  Τ  |  παρεκαλεσαν  Τ  |  ουκ  εξεκΧινα]  εξησεν  με  Χ0·3  ε'ζησεν  με\  (51)  ΑΚΤ υπερήφανοι  παρηνομουν  (παρεν.  Α)  εωτ  σφοδραι  απο  δε  του  νομού  σου  ουκ 
εξεκλινα  ΑΚΤ         52  απ  αιώνος  κε  #.€-Ά  ΑΚΤ         53  αθνμια]  ακηδια  Κ  |  με] 
μου  Κ  55  του  ονόματος  Κε3ΑΚΤ  56  τα  δικ.]  ρΓ  οτι  Κε·3ΑΚΤ 
57  μου]  +  ει  Κ°·*ΑΚΛΤ  |  είπα]  ειπον  Τ  \  φυλαξασθαι]  φυλαξασθε  Α  ρΓ  του 
Κ·-·3  Τ  |  ταί  εντολας]  τον  νομον  Κ1-··1  ΑΚΤ  58  το  πρόσωπον  Κ  \  το  Χο~γιον] 
οχώ.  το  Α  59  οηη  οτι  Κ°·2ΑΤ  |  οιη  κατα  Κε·3  ΚΤ  |  επέστρεφα  ΑΚΤ 
60  φυλαξασθαι]  ρΓ  του  Κ0·3  ΑΚΤ  62  εξε~/ειρομην  ΑΤ  (εξε^ιρ.)  |  εξομοΧο- 
-γησασθαι  Α  Κ  63  φυλασσοντων]  ρΓ  των  Κ1  ΆΚΤ  64  το  ελεο?  Κ  | 
οηι  σου  ι°  Α  |  Κύριε  ι°]  κϋ  Α  |  οηι  πασα  Κ0·3 ΑΚΤ  |  οηι  Κύριε  2°  Χ0·3 ΑΚΤ 
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οχνιπ  6$  ΨΑΛΜΟΙ 

^       ̂ Χρηστότητα  εποίησας  μετά  του  δούλου  σον,  65 
Κύριε,  κατά  το  λόγιόν  σον. 

&6 χρηστότητα  και  παιδίαν  και  γνώσιν  δίδαξόν  αε,  66 
οτι  τα"ις  εντολαΐς  σον  επίστενσα. 

°7προ  τον  με  ταπεινωθήναι  εγώ  επλημμελησα,  6η 
δια  τοΐιτο  το  \όγιόν  σον  εγώ  εφύλαζα. 

άχρηστος  ει  σύ,  Κύριε,  και  4ν  τη  χρηστότητί  σον  63 
δίδαξόν  μ€  τά  δικαιώματα  σον. 

^9  επληθννθη  επ'  εμε  αδικία  νπερηφάνων,  69 
εγώ  δε  εν  ολβ  καρδία  μον  εξεραννησω  τάς  εντυλάς  σον. 

ετνρώθη  ώς  γάλα  η  καρδία  αντών,  7° 
εγώ  δε  τον  ν 6 μον  σον  ε  μελέτησα. 

71  αγαθόν  μοι  οτι  έταπείνωσάς  με,  7ΐ 
όπως  αν  μάθω  τα.  δικαιώματά  σον. 

Ί'2άγαθόν  μοι  6  νόμος  τον  στόματος  σον  ηζ 
νπέρ  χιλιάδας  χρνσίον  και  άργνρίον. 

73Αι  χείρες  σον  έπλασαν  με  και  ητοίμασάν  με·  73 
σννετισόν  με  και  μαθησομαι  τάς  εντολάς  σον. 

74οί  φοβούμενοι  σε  οψονταί  με  και  ενφρανθησονται,  74 
οτι  εϊς  τονς  λόγονς  σον  επηλπισα. 

75εγνων,  Κύριε,  οτι  δικαιοσύνη  και  αλήθεια  75 
τά  κ  ρίματα  σον  εταπείνωσαν  με. 

"6γενηθητω  δη  το  έλεόί  σοι;  τον  παρακαλέσαι  με  ηό 
και  το  λόγιόν  σον  τώ  δονλω  σον 

77 ελθετωσάν  μοι  οι  οίκτιρμοί  σον  και  ζησομαι,  77 
ότι  6  νόμος  σον  μελέτΐ]  μοί  εστίν. 

?Η  αισχνν  θητωσαν  υπερήφανοι,  οτι  αδίκως  ηνόμησαν  εις  έμέ'  78 
εγώ  δε  άδολεσχησω  εν  τα7ς  εντολαΊς  σου. 

79  έπιστρεψάτωσαν  οι  φοβούμενοι  σε  79 

Κ  Τ        65  χρηστότητα]  αόίΟΓ  ε'  Τ,η2  |  το  λόγων]  τον  λο-γον  66  παι- 
δβιαν  Τ  67  επλημΧ\μβλησα  (δϊε)  Τ  |  οηα  εγω  2°  Νε·3ΚΤ        68  οηι  συ  Κ 
69  μον]  σου  ςΚ*  (ϊπιρΓοΙ)  Κ1)  |  εξερευνήσω  Τ  70  αυτών]  αντονων  Κ*  (ου 
ίπφΓοΙ)  Κ1)  μον  Κ  72  αγαθόν]  αγαθοί  ̂ °·3  |  σου]  μου  Κ,*  (σον  Χ0·3) 
73  αι  χειρεϊ]  αάδΟΓ  5"'  ΤΙι1δ  |  έπλασαν]  εποίησαν  &  Ά  ΑΚΤ  |  ητοιμασαν]  έπλασαν 
^"ΑΚΤ  (έπλασσαν)  74  εφηλπισα  ΑΤ  75  και  αλήθεια  τα  κριματα 
σον]  τα  κρ.  σου  και  αλήθεια  Νς·3  (-θια  Κ)  ΑΤ  τα  κρ.  σου  και  τη  αλήθεια  σον 
Κ  |  εταπινωσα%  Κε·3Α  (εταττειν.)  ΚΤ  76  και]  κατα  Ν^ΑΚΤ  77  ελ0α- 
τωσαν  ΑΤ  |  οικτειρμοι  Α  |  ζησομαι]  ζησον  μαι  Α  |  μοι  2°]  μου  Νε·3ΑΚΤ 
79  βπιστρεψατωσαν]  +  με  Ν^ΑΤ  +  ευ  εμε  Κ 
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οχνιπ  93 

και  οι  γινωσκοντες  τα  μαρτυρία  σου.  « 

8ο       ̂ γενηθητω  η  καρδία  μου  άμωμος  εν  τοϊς  δικαιώμασίν  σου, 
οπως  αν  μη  αϊσχυνθώ. 

8 1  Ηι*ΈκΧείπει  €ΐ£  το  σωτηριόν  σον  η  ψυχή  μον, 
κα\  εις  τον  Χόγον  σον  επήΧπισα. 

82  *2εξελιπον  οι  οφθαλμοί  μον  εις  το  λόγιοι/  σου, 
λέγοντες  ΐίαρεκάλεσάν  με. 

83  δ3οτι  εγενήθην  ως  άσκος  (ν  πάχνη· 
τα  δικαιώματα  σου  ουκ  επελαθόμην. 

84  84  7τόσαι  είσ\ν  αι  ήμεραι  του  δούλου  σον; 
πότε  ποιήσεις  μοι  εκ  τών  καταδιωκόντων  με  κρίσιν; 

85  85διηγήσαντό  μοι  παράνομοι  άδολεσχίας, 
αλλ   ουχ  ώς  ό  νόμος  σου,  Κύριε. 

86  867τασαι  α'ι  εντολαί  σου  αλήθεια· 
αδίκως  κατεδίωξάν  με,  βοήθησόν  μοι. 

87  87  παρά  βραχύ  συνετελεσάν  με  εν  τη  -γη, 
ε-γώ  §€  ουκ  ενκατελειπον  τάς  εντοΧάς  σου. 

88  88  κατά  το  ελεός  σου  ζήσομαι, 
κα\  φυλάξω  τά  μαρτυρία  του  στόματος  σου. 

89  89Ει?  τον  αιώνα,  Κΰριε, 
ό  Χόγος  σου  διαμένει  εν  τω  ούρανω. 

οο       9°6ί$·  γενεάν  και  γενεάν  η  άλήθειά  σον 
εθεμελίωσας  την  γήν  κα\  διαμένει. 

91  91  τη  διατάζει  σου  διαμένει  η  ήμερα, 
οτι  τά  σύμπαντα  δοΰΧά  σου. 

92  92 «ι  μη  οτι  6  νόμος  σου  μελέτη  μου  εστίν, 
τότε  αν  άπωΧόμην  εν  τη  ταπεινώσει  μου· 

93  93βΐϊ  τον  αιώνα  ού  μη  επιλάθωμαι  τών  δικαιωμάτων  σον, 
οτι  εν  αυτοΊς  εζησάς  με,  Κΰριε. 

80  όπως  αν]  ινα  Κ  81  εκλείπει]  ζάζοτ  ζ'  Τ"^  |  η  ψυχή  μον  α$  το  ΑΙ 
σωτ.  σου  Τ  |  οπι  και  Κ€·3ΑΤ  |  τον  λογον]  τους  λόγοι»*  Νε·3Τ  το  λοσιόν  Κ.  | 
εφηλπισα  ΑΤ  82  εξελειπον  ΑΤ  |  οπι  λέγοντα  παρεκ.  με  Α  |  παρακά- 

λεσαν] ποτέ  παρακαλέσεις  &ίιΚΤ  83  ω$]  ωσει  Α  Κ  84  ποσται 
Κνιά  |  ποίησης  Τ  |  οπι  μοι  Κ  85  παράνομοι]  αμαρτωλοί  Κ  |  αδολεσχια 
Κ*  (-χιας  Κ*\ν[άή  |  ω*]  ούτως  Κ  88  ζήσομε  Κ  ζησον  με  ΑΚΤ  |  τον 
στομ.]  σου  στομ.  Κ*  (του  Κ1)  89  διαμένει  ο  λ.  σου  Κ  90  αληθια  ΚΑ 
91  τη  διατάξει  σου  ο  δεης  οοηίηης  ΑΚΤ  Ι  συνπαντα  Α  |  σον  2°]  σα  Κ°·*ΑΤ 
92  ο  νομό*]  οπι  ο  Κ  93  οπι  Κύριε  ΑΤ 
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Κ       94σόί  ειμι,  Κύριε,  σώσόν  με,  94 
οτι  τα  δικαιώματα  σον  εξεζητησα· 

95τά  δε  μαρτυρία  σον  σννηκα.  95 
96  πάσης  σνντεΧείας  είδον  πέρας,  φ 

πΧατεΐα  η  εντοΧη  σον  σφόδρα. 

97Ώς  ηγάπησα  τον  νόμον  σον,  Κύριε·  97 
οΧην  την  ήμεραν  μεΧετη  μον  εστίν. 

9&νπερ  τους  εχθρούς  μον  εσόφισάς  με  τάς  εντοΧάς  σον,  αΒ 
οτι  είς  τον  αίώνά  μο'ι  εστίν, 

"νττερ  πάντας  τονς  διδάσκοντας  με  σννηκα,  99 
οτι  τά  μαρτύρια  σον  μεΧετη  μον  εστίν. 

100νπερ  πρεσβντερονς  σννηκα,  ]οο 
οτι  τας  εντοΧάς  σον  εζητησα. 

101  ε  κ  πάσης  όδον  πονηράς  εκώΧνσα  τονς  πόδας  μον,  ιοί 
οπως  άν  φνΧάξω  τονς  Χόγονς  σον 

Ι02από  των  κΧιμάτων  σον  ονκ  εζεκΧινα,  102 
οτι  σν  ενομοθέτησάς  μοι. 

103 ως  γΧνκεα  τώ  Χαρνγγι  μον  τά  λόγια  σον,  103 
νπερ  μεΧι  και  κηρίον  τω  στόματί  μον. 

104 από  τών  εντοΧών  σον  σννηκα·  ι<η 
δια  τοντο  ε  μίσησα  πάσαν  όδον  αδικίας,  οτι  σν  ενομοθετησάς 

μοι. 105  Ανχνος  τοϊς  ποσίν  μον  ό  νόμος  σον,  ιο$ 
και  φως  ταϊς  τρίβοις  μον. 

Ύθ6όμώμοκα   και   έστησα  ιο6 
τον  φνΧάζασθαι  τά  κρίματα  της  δικαιοσύνης  σον. 

107  εταπεινώθην  εως  σφόδρα"  107 
Κύριε,  ζησόν  με  κατά  το  Χόγιόν  σον. 

Ιο8τά  εκούσια  τον  στόματος  μον  ενΧόγησον,  Κύριε,  ιο8 

ΑΚ.Τ  94  ειμι]  +  ε-γω  Κ^ΑΚΤ  |  οηι  Κύριε  Ν^ΑΚΤ  95  τα  δε  μαρτ.]  οηι  δε 
ΑΚΤ  ρΓ  εμε  υπεμειναν  (υπεμιναν  #.Ζ·Ά  υπεμεινα  Α)  αμαρτωλοί  του  αττολεσαι 
με  £\°·αΑΚΤ  96  συντελιας  Τ  |  ιδον  ΑΤ  |  πλατιά  Τ  97  ω?]  αάδον 
η'  Τ"1^  98  υπερ]  επι  Κ  |  τα*  εντολας]  τψ  εντοΧην  £·\α;1ΑΚΤ  |  μοι]  εμοι 
£*α3·  Κ  εμη  Τ  100  εζητησα]  εξεξητησα  ΑΚΤ  102  κλιμάτων]  κριματων 
Κ0ί1ΑΚΤ  |  μοι]  με  ΑΤ  μου  Κνίά  103  -γλυκεία  Νε·*(?  Κ)  -γλυκιά  Α(?  Κ)Τ  | 
οηι  και  κηριον  Κ^ΑΤ  104  οηι  οτι  συ  ενομοθ.  μοι  ΚεαΤ  |  μοι]  με  ΑΚ 
106  ομωμοκα]  ωμοσα  ΑΚΤ  107  το  λο-γιον]  τον  Χο-γον  ̂ ς  ί1ΑΤ         108  ει>- 
Χογησον]  ευδοκησον  δη  ̂0  ΆΑΤ  ευδοκησον  Κ 

382 



ΨΑΛΜΟΙ ΟΧΥΙΙΙ  122 

και  τά  κρίματά  σου  δίδαξόν  με. 

109      Ιϋ9>7  ψνχή  Η·ον  *ν  τα'ί  Χ€Ρσι  δια  παντός, 
και  τον  νόμον  σου  ουκ  επελαθόμην . 

ιιο      110εθεντο  αμαρτωλοί  παγίδα  μοι, 
και  εκ  των  εντολών  σου  ουκ  επλανηθην . 

ιιι      1ιτ  ε  κληρονόμησα  τα  μαρτυρία  σου  εις  τον  αιώνα, 
οτι  άγαλλίαμα  της  καρδίας  μου  είσιν 

ιΐ2      ϊ12εκλινα  την  καρδίαν  μου  του  ποιήσαι  τά  δικαιώματα  σον 
εις  τον  αιώνα  δια.  παντός  αμει^ην. 

ιΐ3      ϊ13Τ1αρανομους  €  μίσησα, 
και  τον  νόμον  σου  ηγάπησα. 

ιΐ4      114 βοηθός  μου  και  άντιλημπτωρ  μου  €ΐ  σΰ, 
και  εις  τον  λαόν  σου  ήλπισα. 

ιΐ5      1,$εκκλίνατε  απ    εμοΰ,  οι  πονηρευόμενοι, 
κα\  έξεραυνήσω  τας  εντολάς  του  θεου  μου. 

ιι6      1 '6  άντιλαβοϋ  κατά  τό  λόγιόν  σου  και  ζήσόν  με, 
και  μη  καταισχύνης  με  από  της  προσδοκίας  μου. 

ιΐ7      "7 βοηθησόν  μοι  και  σωθησομαι, 
και  μελετήσω  εν  τοϊς  δικαιώμασίν  σου  διά  παντός. 

ιι8      *ι8εζουδενωσας  πάντας  τοίις  άποστατοΰντας  από  τών  δικαιωμά- 
των σου, 

οτι  αδικον  τό  ενθύμημα  αυτών. 

119      119 παραβαίνοντας  ελογισάμην  πάντας  τους  άμαρτωΧούς  της  γης, 
διά  τούτο  ηγάπησα  τά  μαρτύριά  σου  διά  παντός. 

ΐ2ο      Ζ20καθηλωσον  εκ  του  φόβου  σου  τάς  σάρκας  μου, 
από  γάρ  τών  κριμάτων  σου  εφοβηθην. 

121  121Έποίησα  κρίμα  και  δικαιοσύνην, 
μη  παραδώς  με  τοϊς  άδικοϋσίν  με. 

122  122εκδεξαι  τον  δοϋΧόν  σου  εις  αγαθά, 
μη  συκοφαντησάτωσάν  με  υπερήφανοι. 

109  χερσι]  χερσιν  σου  Κε·3ΚΤ  χερσιν  μου  Α  |  του  νομού   &ίε·3ΑΚΤ  ΑΚΤ 
110  εκ]  απο  Κ        111  εισιν]  εστίν  Τ       112  δια  παντός  αμειψιν  (αμιψειν  ̂ *)] 
δι  ανταμειψιν  &νε·α  (-μιψειν)  Α  (-μιμψιν)  Κνί(3Τ  {-μιψίν)  113  παράνομους  ] 
α(1δ0Γ  θ'  Τηι£  |  και  τον  νομον]  τον  δε  ν.  &νε:1ΑΚΤ  114  συ]  σοι  Α  |  οιη 
και  1°  Κε;ιΑΤ  |  τον  λαον]  τους  λογούς  ςί.0  ΆΑΎ  τον  λογον  Κ  |  ηλπισα]  εφηλ- 
πισα  ̂ ε;ιΑΤ  επηλπισα  Κ  115  οι  πονηρευόμενοι]  οιη  οι  ΑΚΤ  |  εξερευνήσω 
Τ  116  αντιλαβου]  +  μου  ΝεΛΑΚΤ  |  ζησον  με]  ζησομαι  Κ.Τ  119  οιη 
παντας  Κ  |  οιη  δια  παντός  ΝεαΑΤ  122  αγαθόν  ΑΚΤ  |  με]  μοι  Κ 
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Ν      123οί  οφθαλμοί  μον  (ξίλιπον  (Ις  το  σωτηριόν  σον  123 
και  (Ις  το  λόγιον  της  δικαιοσύνης  σον. 

ί2Απο'ιησον  μετά  του  δούλου  σον  κατά  το  Χόγιόν  σον,  124 
και  κατά  τά  δικαιώματα  σον  δίδαξάν  μ(. 

ί25δονλός  σον  (Ιμι  (γώ·  σννίτισόν  μ(,  125 
και  γνώσομαι  τά  μαρτνριά  σον. 

126 καιρός  τον  ποιησαι  τω  κνρίω·  ι26 
διασκέδασαν  τον  νόμον  σον. 

127 διά  τοντο  ηγάπησα  τάς  (ντολάς  σον  ιιη 
νπ(ρ  το  χρνσίον  και  τοπάζιον 

12δδια  τοντο  προς  πάσας  τάς  (ντολάς  σον  κατωρθονμην,  128 
πάσαν  όδόν  αδικον  (μίσησα. 

129θανμαστά  τά  μαρτνριά  σον,  129 
διά  τοντο  (ζηρ(ννησ(ν  αντά  η  "ψνχή  μου. 

130 η  δηλωσις  τών  λόγων  σον  φωτκϊ,  130 
και  σνν(τκϊ  νηπίονς. 

131  το  στόμα  μον  ήνοιξα  κα\  ήΧκνσα  πν(ΐ>μα,  131 
οτι  τάς  (ντολάς  σον  (π(πόθονν. 

132(πίβλ(ψον  (π'  €μ€  καϊ  (λ(ησόν  με  132 
κατά  το  κρίμα  τών  άγαπώντων  το  ονομά  σον. 

,33τά  διαβηματά  μον  κατ(νθννον  κατά  το  λόγιοι/  σον,  133 
και  μη  κατακνρκνσάτω  μον  πάσα  ανομία· 

134Χντρωσαί  με  άπο  σνκοφαντίας  ανθρώπων,  1 34 
και  φνλάζω  τάς  (ντολάς  σον. 

135τύ  πρόσωπον  σον  (πίφανον  επ\  τον  δούλοι/  σον,  135 
και  δίδαζόν  μ(  τά  δικαιώματα  σον. 

136δ'κξόδονς  νδάτων  κατέβησαν  οι  οφθαλμοί  μον,  136 
€7Γ«  ονκ  (φύλαξαν  τον  νόμον  σον. 

137  Αίκαιος  α,  Κυρκ,  1 37 
και  (ύθής  η  κρίσις  σον 

ΑΚΤ       123  φλβιπον  ΑΤ  124  σον  ι°]  +  κ(  Α  |  λοσιόν]  (λ(ο$  Νε·3ΚΤ  | 
οπι  κατα  2°  ΑΚΤ  127  σον  ΑΚΤ]  το  Ν*  (οιτι  Ν1)  συ  Ν0·3  |  το  χρυ- 

σών] οϊϊι  το  Κ0·3  Τ  |  τοπαδιον  Κ*  (-ξιον  Κ3)  128  κατορθουμην  Τ 
129  δια  τοντο]  δια  του  Α  |  (ξηραυνησβν  ΑΚ  131  ηλκνσα]  (ΐλκνσα 
Νε·3ΚΤ  (ιλκ.)  132  επιβλβψον]  αά$€ΐ  ι  Τ™δ  |  απαιτούντων  Α  133  ΟΜ 
και  μη... ανομία  Α*  (δΐιβδΟΓ  Α3)  134  φνλαξαι  Ν*  (φυλάξω  Χ1ΑΚΤ) 
136  κατββησαν]  δκβησαν  Α  |  βφυλαξαν]  (φύλαξα  Νε·3ΑΤ  137  (νθα* 
Α  |  η  κρισις]  αι  κρις  (δίο)  Α 
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138      ϊ39€ν€Τ€ΐΧω  δικαιοσύνην  τα  μαρτύριά  σον  Κ 
και  άλήθειαν  σφόδρα. 

ΐ39      τ39έζέτηξέν  μ€  ό  ζήλος  τον  ο'ίκον  σον, 
οτι  έπελάθοντο  των   εντολών  σον  οι  εχθροί  μου. 

ΐ4<3      140  πεπνρωμένον  το  Χόγιόν  σον  σφόδρα, 
και  ό  δονλός   σου   ήγάπησεν  αυτό. 

141  141  νεώτερος  είμι  εγώ  και  εξουθενωμένος· 
τα  δικαιώματα  σου  ουκ  έπελαθόμην. 

142  ΙΑ~η  δικαιοσύνη  σου  δικαιοσύνη  εις  τον  αιώνα, 
και  ό  λόγος  σον  αλήθεια. 

ι43      143 θλίψεις  και  ανάγκη  ενροσάν  με· 
α'ι  έντολαί  σον  μελέτη  μον. 

144  144  δικαιοσύνη  τα  μαρτνριά  σον  εις  τον  αιώνα· 
σννέτισόν  με  και  ζήσόν  με. 

145  ̂ ^'Ό-κέκραζα  εν  ολη  καρδία,  έπάκονσόν  μον,  Κνριε, 
τα  δικαιώματα  σον  έκζητήσω. 

146  146 έκέκραξά  σε,  σώσόν  με, 
και  φνλάξω  τα  μαρτνριά  σον. 

147  147 προέφθασάν  με  εν  άωρία  και  εκέκραξα, 
εις  τονς  λόγονς  σον  έπήλπισα. 

ΐ43      148  προέφθασάν  οι  οφθαλμοί  μον  προς  σε  όρθρονν, 
τον  μελεταν  τα  λόγια  σον. 

149  *49τής  φωνής  μον  άκουσον,  Κύριε,  κατά  το  λόγιόν  σον, 
κατά  το  κρίμα  σου  ζήσόν  με. 

150  '5° προσηγγισαν  ο'ι  καταδιώκοντές  με  ανομία, 
από  δέ  του  νόμου  σου  έμακρύνθησαν . 

ΐ5ΐ      151  εγγύς  ει,  Κύριε, 
και  πασαι  α'ι  οδοί  σου  αλήθεια. 

ΐ52      152 κατ    αρχάς  εγνων  εκ  τών  μαρτυρίων  σου, 
οτι  εις  τον  αιώνα  έθεμελίωσας  αυτά. 

138  αλήθεια  Κ  139  εξετηξεν]  κατεφαγεν  Κ  |  οηΐ  τον  οίκου  ΚΓ-ηΑ*  ν"'  Λ  Κ Ί 
(Ιΐαΐ)  Α3)  Τ  |  εντολών]  λόγων  Κ^ΚΤ  141  νεώτερο  ς\*  (ί  δΙίρβΓδΟΓ  Κ1)  I 
εγω  ειμι  ΑΚΤ  142  λόγος]  νομός  Ν^ΑΚΤ  143  αναγκαι  ΑΤ  |  μον] 
+  εισιν  Κ  144  'ςησον  με]  'ζησομαι  Τ  145  εκεκραξα]  «κΙδΟΓ  ια'  Τ"1^  | 
κάρδια.]  Λ-  μου  Κ^ΛΚΤ  146  σε]  σοι  Κο  :ιΤ  οηι  Κ  147  προέφθασάν 
με]  ιτροεφθασα  Κ€·*ΑΚΤ  |  εφηλπισα  ΑΤ  148  προς  σε  όρθρονν]  προς 
ορθρον  &·ΛΑΎ  προς  σε  όρθρου  Κ,  149  λογιον]  έλεος  Κ1  Α  (ελαιος)  Κ  Τ  \ 
κατα  2°]  ρΓ  και  Κ  150  ανομία]  αδίκως  Κ  151  ει]  +  συ  ΑΤ 
152  κατ  αρχάς]  απ  αρχής  Κ  |  οιτι  εγνων  Κ*  (Ιιαΐ)  Κ'-'ΆΚΤ) 

8ΕΡΤ.  ΓΙ.  385  ΒΒ 



οχνιπ  153  ΨΑΛΜΟΙ 

153Ίδ€  την  ταπείνωσίν  μου  και  εξεΧον  με,  153 
οτι  τον  νόμον  σου  ουκ  επεΧαθόμην. 

^χ κρίνον  την  κρίσιν  μου  και  Χύτρωσαί  με·  154 
δια  τον  λόγον  σου  ζησόν  μ*. 

*55μακράν  άπο  άμαρτωΧών  η  σωτηρία,  155 
οτι  τά  δικαιώματα  σου  ουκ  εξεζήτησαν. 

Ι5<5θί  οίκτιρμο'ι  σου  ποΧΧοί,  Κύριε,  σφόδρα·  ι56 
κατά  τά  κ  ρίματα  σου  ζησόν  μ*. 

157  πολλοί  οι  εκδιώκοντες  μ€  και  εκθΧίβοντες  με·  157 
εκ  τών  μαρτυρίων  σου  ουκ  εξεκΧινα. 

Ι$Βείδον  ασ-νν#€Τθί)ι>τα£  και  εξετηκόμην,  158 
οτι  τά  λόγια  σου  ουκ  εφυΧάξαντο. 

Ί59'ίδε  οτι  τάς  εντοΧάς  σου  ηγάπησα,  Κύριε-  159 εν  τω  εΧεει  σου  ζησόν  με. 

Ίβοάρχη  τών  λόγων  σου  άΧηθεια,  ι6ο 
και  εϊς  τον  αιώνα  πάντα  τα.  κρίματα  της  δικαιοσύνης  σον. 

,6ι"Κρχοντες  κατεδίωξάν  με  δωρεάν,  ι6ι 
και  από  τών  λόγων  σου  εδειΧίασεν  η  καρδία  μου. 

102 άγαΧΧιάσομαι  εγώ  επ\  τά  λόγια  σου,  ιβ? 
ώς  6  εύρίσκων  σκνΧα  πολλά. 

ι6^άδικίαν  ε  μίσησα  και  εβδεΧνξάμην,  163 
τον  δε  νόμον  σου  ηγάπησα. 

ι6*επτάκις  της  ημέρας  τ\νεσά  σοι  164 
επί  τά  κρίματα  της  δικαιοσύνης  σου. 

105 ειρήνη  ποΧΧη  τοίς  άγαπώσιν  τον  νόμον  σον,  ι6$ 
και  ονκ  εστίν  αντοΐς  σκάνδαΧον. 

366 προσεδόκων  το  σωτηριόν  σον,  Κνριε,  ι66 
και  τά$·  εντοΧάς  σου  ηγάπησα· 

107  κ αι  εφύΧαξεν  η  ψνχη  μον  τά  μαρτύρια  σον,  167 
και  ηγάπησεν  αυτά  σφόδρα' 

ΑΚΤ       153  τον  νομού  ̂ ε·ηΑΤ  155  η  σωτήρια]  οηα  η  ΚεαΑΙ\.Τ  |  οηι  σου  Κ* 
(παβ  Κ3)  156  οικτειρμοι  Α  |  πολλαι  Κν!(1  I  οιώ  σφοδρά  Κ^ΑΚΤ  |  τα 
κρίματα]  το  κρίμα  ϋ,°·ΆΑΚΎ        157  εκθΧιβοντετ]  θ\ιβοντε$  158  ιδον 
ΑΤ  |  ασννθετουντας]  ασυνετονντας  Νε·ί1ΑΕ.Τ  159  Κνριε  ο  56<}ς  οοηίιιη^ 
ΑΚΤ  160  πάντα]  άπαντα  Κ  161  αρχοντεί]  ΣΐάδΟΓ  ιβ'  ΤΠ^Τ 
163  οηι  και  Κ*  (ηαο  Κ1)  164  ψεσα]  αινεσω  Κ  165  α~γαπωσι  Τ  I 
τον  νομον]  το  όνομα  Α  166  προσεδοκονν  Α  167  οηι  και  ι° 
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ΨΑΛΜΟΙ 
οχιχ  4 

1 68      '^ε'φύλαξα  τάς  εντολής  σου  και  τά  μαρτύρια  σον,  ^ 
ότι  πάσαι  αι  όδοι'  μου  εναντίον  σον. 

ι6ο      ι69Έγγισήτω  δη  η  δεησίς  μον  ενώπιον  σου,  Κύριε,  Κύριε- 
κατά  το  λόγιόν  σου  συνετισόν  με. 

170  τ"° εισελθοι  το  άζίωμή  μου  ενώπιον  σον 
κατά  το  λόγιόν  σου  ρνσαί  με. 

171  Ι;Ι  έξηρενξαντο  τά  χείλη  μου  νμνον, 
οταν  διδή£τ)ς  με  τά  δικαιώματα  σου' 

Τ72      1?2φθεγξαιτο  η  γλωσσά  μου  το  λόγιόν  σου, 
οτι  πάσαι  αί  εντολα'ι  σου  δικαιοσύνη  εστίν. 

173      17*γενέσθω  ή  χειρ  σου  του  σώσαι, 
οτι  τάς  εντολής  σου  ηρετισάμην. 

ΐ74      τ7*επεπόθησα  το  σωτηριόν  σου,  Κύριε, 
και  6  νόμος  σου  μελέτη  μου  εστίν. 

ΐ75      175 ζησεται  η  ψυχή  μου  καϊ  αίνεσει  σε, 
και  τά  κ  ρίματα  σου  βοηθήσει  μοι. 

176      Ί?6επλανηθην  ώσε\  πρόβατον  α7Γθλωλό$" 
'  ζησον  τον  δούλοι*  σου,  οτι  τάς  εντολής  σον  ουκ  επελαθόμην . 

ΡΙΘ' 

'ίϊδη  των  αναβαθμών. 

Τίρος   Κνριον    εν   τώ   θλίβεσθαί  με   εκεκραςα,    κα\  είσηκονσεν 

μου. 2  2Κνριε,  ρύσαι  την  ψυχήν  μου  άπο  χειλεων  αδίκων  και  άπο 
■γλώσσης  δόλιας. 

3  3τι  δοθείη  σοι  και  τι  προστεθείη  σοι  προς  γλώσσαν  δολίαν ; 
4  4τά    βελη    του    δυνατού   ηκονημενα   συν   τοϊς   άνθραξιν  τοϊς 

ε'ρημικοϊς. 

168  -169  εφνλαξα.,.σον  (40)  *υρ  ηΐδ  ρΐ  ΙΪΙΙ  Α3Ϊ  168  εναντίον]  ενω-  ΑΚΤ 
ττιον  ΑΛί  |  σου  3°]  +  κε  ΚΡ*Α?*ΚΤ  169  οηι  δη  Κ°·»Α»ιΚΤ  |  ενώπιον] 
εναντίον  ΑΛ?Κ  |  οιτι  Κύριε  ι°  Α3?  |  οιώ  Κύριε  2°  Κε·3Αη?ΚΤ  |  κατά]  ρΓ  κβ  Α 
170  σου  ι°]  +  κε  Κ6·*  Κ  Τ  |  κατα]  ρΓ  κε  Α  |  λογιον]  κρίμα  Α  |  ρυσαι]  ζησον  Α 
171  ε^ρει^ονται  ΑΤ  172  φθεγξαιτο]  φθεγξοιτο  Ν0·*  φθεγζεται  ΑΚ 
φθεγξηται  Τ  |  μου]  +  Κύριε  Κ  \  τα  λογία  η  ΚΤ  |  ογπ  εστίν  Κ^ΑΚΤ 
173  γενεσθω]  γενηθητω  Κ  |  σωσαι]  +  μ.ε  ΑΚΤ  174  επεποθα  Κ  175  αι- 
νεση  Τ  |  βοηθηση  Τ  176  ωσει]  ω$  Κ°·*ΑΚ.Τ  |  ζησον)  'ςητησον  ΑΚΤ  — 8ΐϊεΗ  241  Ν  33°  Α  3*4  Κ  331  Τ  ΟΧΙΧ  2  αδικιών  Κ  3  και]  η  Κ 
4  τη  βελη  Κνκ1  |  ηκονωμενα  Κ 
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0Χ1Χ  5  ΨΑΛΜΟΙ 

^         ζο'ίμοι  οτι  η  παροικία  μου  εμακρύνθη,  5 
κατεσκήνωσα  ματά  τών  σκηνωμάτων  Κηδάρ. 

67τολλά  παρωκησεν  ή  ψυχή  μου  6 
μετά  των  μισούντων  την  ειρήνην.     1  ημην  ειρηνικός·  η 
όταν  εΧάλουν  αυτοίς,  επολεμουν  με  δωρεάν. 

ΡΚ' 

'Ωδή  τών  αναβαθμών.  /£ν\ττ\ 
Ήρα  τους  οφθαλμούς  μου  εις  τα   ορη·   πόθεν   ηζει  η  βοήθειά  ι 

μου ; 
2 η  βοήθειά  μου   πάρα.  Κυρίου  του  ποιήσαντος  τον  ουρανόν  2 

κα\  την  γήν. 

*μή  δώς  εϊς  σάλον  τον  πόδα  σου,  μηδέ  νυστάζει  6  φυΧάσσων  σε.  3 
4Ιδού  ου  νυστάζει  ούδε  εζυπνώσει  ό  φυΧάσσων  τον  ΊσραήΧ.  4 

5Κύριος  φυΧάζει  σε,  Κύριος  σκέπη  σου  επ\  χ^ιρα  δεξιάν  σου·  5 
6ήμερας  ό  ηΧιος  ουκ  εκκαύσει  σε,  κα\  η  σεΧηνη  την  νύκτα.  6 

7 Κύριος  φυΧάξει  σ€  άπο  παντός  κακοΰ,  φυΧάζαι  την  ψυχήν  σου.  η 

ΒΚύριος  φυΧάζει  την  ε'ίσοδόν  σου  κα\  την  εζοδόν  σου  άπο  8 του  νυν  και  εως  του  αιώνος. 

ΡΚΑ' 

Ωδη  τών  αναβαθμών"  τω  Ααυείδ.  (ΟΧΧΙΙ) 
Έύφράνθην  επι  τοις  είρηκόσιν  μοι  Έις  οίκον  Κυρίου  πορευσό-  ι 

μεθα' 
2εστώτες  ήσαν  οι  πόδες  ημών  εν  τοις  ανΧαίς  Ιερουσαλήμ.  2 

3ΊερουσαΧήμ   οίκοδομουμενη   ως   πόλις  ης   ή  μετοχή  αυτής  επ\  3 
το  αυτό. 

Αεκεί  γαρ  άνεβησαν  αί  φυΧα\  Κυρίου,  μαρτύρων  του  Ισραήλ,  4 
του  εζομοΧογήσασθαι  τω  ονόματι  Κυρίου* 

ΑΚ.Τ       5  οιμμοι  ΚΑΤ  \  εμακρυνθη]  δες  ταδ  ι  νεί  3         ίη  Α  6  την 
ειρηνην]   οηι  την  Α —  3ΐίε1ΐ  9  ̂   11   Α  ΙΟ  ΚΤ  ΟΧΧ   2  τον 
ονραν  Γ6δθΓ  Α1  3  δωη$  Κε3ΑΚ  \  ννσταξη  Τ  (ϊίεηι  4)  4  εξυπνωσει] 
υπνώσει  ΑΚΤ  {-ση)  5  φύλαξη  Τ  |  δεξιαν  ΝΑ*νίάΤ]  δεξιάς  Α3  Κ 
6  ουκ  εκκαυσει]  ου  συνκαυσει  Κ^ΚΤ  {-ση)  \  και]  ονδε  £\ε·3ΑΚΤ  7  φν- 
λαξαι]  φυλάξει  ΑΚΤ  |  σον]  +  ο  κΊ  ̂ -^ΑΚ+μΤ  8  οηι  Κύριος  Κ  |  0ι/λα£«? 
Ν*  {φυλάξει  Ν1ε·3)  —  δΐίοη  8  Χ  13  ΑΚΤ  Ο XXI  1  οηι  τω  Αανειδ 
ΑΚΤ  |  ττορευσωμεθα  Α(?Κ)Τ  2  αυλαίί]  +  σου  Ν^ΑΚΤ  3  οίκοδο- 

μουμενη] κ  Γ€δθΓ  Α?  ρΓ  η  Κ  ωκοδομουμ.  Τ  |  η  μετοχή]  οι  μέτοχοι  Α  4  φν- 
Χαι]  +  φυλαι  Νε·3Τ  +  αι  φυλαι  ΑΚ  |  κυ  μαρτυριον  δηρ  Γαδ  Α3  |  τον  Ισρ.]  τω 
Ισρ.  ΑΚΤ 
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ΨΑΛΜΟΙ 
ΟΧΧΙΙΙ  3 

5        5οτι  εκ(Ί  (κάθισαν  θρόνοι  εις  κρίσιν,  θρόνοι  ε7τϊ  οίκον  Ααυ(ίδ,  Ν 

(ρωτήσατε  δη  τα  (ίς  είρήνην  τη  Ί(ρουσαλήμ. 
7γενέσθω  δή  ειρήνη  σου  εν  τη  δυνάμει  σου, 

και  (ύθην'ια  εν  τοϊς  πυργοβάρ(σίν  σου, 
*(ν(κα  των  άδ(λφών  μου  και  των  πλησίον  μου. 

(Χαλούν  δε  ειρήνην  περ\  σου· 
9  ένεκα  του  ο'ίκου  Κυρίου  του  θ(θύ  ήμών  εξεζήτησά  σοι. 

ΡΚΒ' 

'Ωδή  των  αναβαθμών. 

ΤΙρός  σε  ήρα  τους  οφθαλμούς  μου,  τον  κατοικοΰντα  εν  τώ  ον- 

ρανώ. 2  ιδού  ως  οφθαλμοί  δούλων  εις  χείρας  των  κυρίων  αυτών, 
ως  οφθαλμοί  παιδίσκης  εις  χείρας  της  κυρίας  αυτής, 

ούτως  οι  οφθαλμοί  ημών  προς  Κύριον  τον  θεόν  ημών, 
(ως  ού  οίκτειρήσαι  ημάς. 

3ίλ(ησον  ημάς,  Κύριε,  ελεησον  ημάς, 
οτι  €ΐτι  πολύ  έπληθύνθημεν  εζουδενώσεως· 

4€7ΓΙ  πλείον  επληθύνθη  ή  ψυχή  ημών 
το  όνειδος  τοις  (ύθηνοΰσιν 
και  ή  έξουδενωσις  τοις  ύπερηφάνοις. 

ΡΚΓ' 

'Ωδή  των  αναβαθμών"  τφ  Ααυείδ. 

Ει  μη  οτι  Κύριος  ην   (ν   ήμιν,  (ίπάτω   δη  Ισραήλ,   2ει  μή  οτι 
Κύριος  ην  (ν  ήμίν, 

(ν  τώ  επαναστήναι  ανθρώπους  εφ'  ήμάς,  3 άρα  ζώντας  αν κατεπιον  ήμάς, 

(V  τώ  όργισθήναι  τον  θυμόν  αυτών  εφ'  ήμάς. 

5  €7τι]  67Γ  Λ  6  (ρωτήσατε  δη  τα  ει$  ειρ.  τη  (οηι  τη  Κ  την  Τ)  Ιερ.  ΑΚ.Τ 
και  ευθηνια  (-νι,αν  Τ)  τοις  α~γ.  σε  Κ^ΑΚΤ  7  γενεσθω]  γενηθητω  Κ  ( 
δη]  δε  Λ  οηι  Κ  |  οηι  σου  ι°  ΑΚΤ  |  ταιϊ  πυρ-γοβ.  Κα:ιΑΚΤ  8  ένεκεν  Α  | 
δε)  δη  Τ  9  ένεκεν  Α  |  ημων]  μου  Κ  Τ  |  εξεζητησα]  ε'ζητησα  Τ  |  σοι]  αγαθά 
Α  ρΓ  α-γαθα       ΚΤ  —  8ίΐοη  13^18  ΑΤ  1 7  Κ  ΟΧΧΙΙ  2  ω?  2ΰ]  ρΓ  και 
Κ.  |  οικτειρησει  (?  -ση)   Κ  οικτιρηση  Τ  3  εττΧηθννθημεν]  εττλησθημεν 
&ΛΑΚΤ  4  επληθύνθη]  επλησθη  ΑΚΤ  |  η  ψυχή]  η  ψυ  τ<ϊ$θΐ  Α1  — 
δΐίοη  ίο  «Τ  π  Α  9  Κ  ΟΧΧΙΙΙ  1  οηι  τω  Αανειδ  ΑΚΤ 
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αχχπι  4 ΨΑΛΜΟΙ 

4<ίρα  τό  υδωρ  καταπόντισαν  ημάς,  4 
χαίμαρρον  διήλθαν  ή  ψνχη  ημών 
ζαρα  διήλθαν  η  ψνχη  ημών  το  ύδωρ  το  άνυπόστατον.  5 

6αύλογητός  Κύριος  ος  ουκ  Έδωκαν  ημάς  αίς  θήραν  τοΊς  όδοΰσιν  6 
αυτών. 

7  η  ψυχή  ημών  ώς  στρονθίον  αρρυσθη  η 
α  κ  της  παγίδος  τών  θηραυόντων 
η  παγ\ς  συνατρίβη,  και  ήμαϊς  αρύσθημαν. 

8βοήθαια  ημών  αν  ονόματι  Κυρίου  του  ποιησαντος  τον  ούρανόν  8 
και  την  "/ην. 

ΡΚΔ' 

'ίΐδή  των  αναβαθμών.  (ΟΧΧΥ) 
Οί  παποιθότας  απ\  Κυριον  ώς  ορος  Σιών  τ 

ου  σαλαυθήσαται  αίς  τον  αιώνα  ό  κάτοικων  Ίαρουσαλήμ. 

2ορη  κύκλω  αύτής,  κα\  Κύριος  κύκλω  του  λαοΰ  αύτοΰ  τ. 
από  του  νυν  και  αως  του  αιώνος. 

3ότι  ουκ  άφήσαι  την   ράβδον   τών  αμαρτωλών  απ\   τον  κλήρον  3 
τών  δικαίων, 

οπως  αν  μη  ακταίνωσιν  οι  δίκαιοι  αν  ανομία  χαίρας  αυτών. 
4άγάθυνον,  Κύρια,  τοις  άγαθοΐς  καΐ  τοϊς  αυθάσι  τι]  καρδία·  4 τους )α  α  κ  κλίνοντας  αίς  τάς  στραγγαλιάς 

άπάζαι  Κύριος  ματα.  τών  αργαζομάνων  την  άνομίαν. 
αίρήνη  απι  τον  Ισραήλ. 

ΡΚΕ' 

'Ωδή  τών  αναβαθμών.  ^χχνί 
Έι/  τω  απιστράψαι  Κύριον  την  αίχμαλωσίαν  Σιών  ι 

αγανήθημαν  ώς  παρακακλημάνοι. 

'τότα  απλήσθη  χαράς  το  στόμα  ημών  ι 
κα\  η  γλώσσα  ημών  αγαλλιάσαως' 

ΑΚ.Τ       4  νδωρ]  +  α,/  Κ0·3  (πίδ  ̂ε·13)  Τ  7  ωστρουθων  ΚΑ  |  αρνσθη  ΑΤ  |  τ??ί 
παγιδος]  ο\τι  της  Κ.  |  θηρανόντων]  νοντων  επρ  Γ3.5  Αη  |  αρρνσθημαν  Κ.  8  βο- 

ήθεια (-θια  Τ)]  ρΓ  η  ΑΚΤ  —  8ίίο1ι  II  Κ  15  ΑΚ  13  Τ  ΟΧΧΙΥ  1  Σαιων 
Τ  ί  Ιαρονσαλημ]  ρ  γ  αν  Κ  2  Κνρως]  ρ  γ  ο  Κ  3  αφησαι  (-ση  Τ)]  +  /ν5 
£\ε·3ΚΤ  |  ανομιαις  Τ  4  α·γαθοι$]  ρ  γ  ανθας  Κ*  (οιη  Κ1)  5  ταστραγ- 
γαλια*  Α  |  ατταξη  Τ  —  8ίίθ1ΐ  ΙΟ  14  Α  1 1  Κ  Ο XXV  1  Σαιων  Τ  |  ωί] 
ωσαι  Κ0·3  Τ         2  χαρα  Α 
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ΨΑΛΜΟΙ  ΟΧΧΥΙ  5 

τότε  ερούσιν  εν  τοις  εθνεσιν  Η 
ΈμεγάΧννεν  Κύριος  τού  ποιησαι  μετ  αυτών. 

3  3εμεγάΧυνεν  Κύριος  του  ποιησαι  μεθ*  ημών, 
εγενήθημεν  εύφραινόμενοι. 

4  λέπίστρε-ψ·ον,  Κύριε,  την  αίχμαΧωσίαν  ημών 
ώς  ό  χείμαρρους  εν  τώ  νότω. 

5  5 οι  σπείροντες  εν  δάκρυσιν 
εν  άγαΧΧιάσει  θεριούσιν. 

6  6πορευόμενοι    επορεύοντο,    και    εκΧαιον   αϊροντες    τα  σπέρματα 
αυτών 

ερχόμενοι  8ε   ήξουσιν  εν  άγαΧΧιάσει  α'ίροντες  τα.  δράγματα αυτών. 

ΡΚΡ' 

'Ωδή  των  αναβαθμών. 

ι  Έαν  μη  Κύριος  οικοδόμηση  οίκον,  εις  μάτην  εκοπ'ιασαν  ο'ι  οίκο- 
οομούντες  αυτόν 

εάν  μη  Κύριος  φυΧάξη  πόΧιν,  εις  μάτην  ηγρύπνησεν  6  φν~ 
Χάσσων. 

2  2  εις  μάτην  εστίν  νμιν  του  όρθρίζειν, 
έγείρεσθαι  μετά  το  καθησθαι, 

οι  εσθοντες  άρτον  'όδύνης, 
όταν  δώ  τοις  άγαπητοϊς  αυτού  ύπνον. 

3  3ίδον  η  κΧηρονομία  Κυρίου  νιοι, 
ό  μισθός  τον  καρπού  της  γαστρυς  αυτής. 

4  4ώσε\  βέΧη  εν  χειρ),  δυνατού, 
ούτως  οι  νιοι  τών  εκτετιναγμενων. 

3        5 μακάριος  ος  πΧηρώσει  την  επιθνμ'ιαν  αυτού  εξ  αυτών 
ού  καταισχυνθησεται,    οταν   ΧαΧώσι   τοίς  έχθροις  αυτών  εν 

2—  3  υιη  μετ  αυτών... τον  ποιησαι  (2°)  Κ  3  τον  ποιησαι]  τι  ποιησαι  Κ  ΑΚ  [ 
4  ο  χειμαρρου$]  υιη  ο  Κ0·3  6  αιροντες  ι°]  βάλλοντες  |  αιροντες  2° 
(ερ.  Τ)]  φέροντες  Ε  —  δΐίεη  ι4  Ν  15  ΑΤ  12  Κ  ΟΧΧΥΙ  1  ανα- 
βαθμών]  +  τω  Σαλωμων  Κ,  |  Κύριος  ΐ°]  ρΓ  ο  Α  |  οικοδομήσει  ΑΚ.ν!(1  |  οηι 
αντον  Μ£·*Τ  |  Κύριος  2°]  ρΓ  ο  Α  Ι  η~γρνπνισεν  Τ  2  νμιν  εστίν  ϋ.€  Ά  Α]\Ύ  | 
ορθι'ζιν  Κ  |  ε-γειρεσθε    Κνκ1Τ  (βγφ·)  |  εσθιοντες   Κα;ιΙ\.Τ  (αισθ.)  3  οηι 
αντης  Κε·ΛΑΚΤ  5  ος]  ρΓ  άνθρωπος  ΑΚ  \  πλήρωση  Τ  |  αυτού]  αντο 
Κ.  |  καταισχυνθησεται]  καταισχννθησονται  ^ε  :ι  (κατεσχ.)  Τ  καταισχννθωσιν 
Α  |  λαλωσιν  ΑΚΤ  |  αυτών  2°]  αυτόν  Κ  |  πνλη]  πνλαις  ̂ <:·£1  —  8ΐϊοη  12  £\ 
ι4  Λ  Τ  13  Κ 
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«  ΡΚΖ' 
Ώδ«  τών  αναβαθμών.  ΟΧΧνίΙ 
'  >  (ΟΧΧνίΙΙ) Μακάριοι  πάντες  οι  φοβούμενοι  τον  κνριον,  ι 

οι  πορενόμενοι  εν  τάίς  όδοίς  αυτόν, 

-τους  καρπούς  των  πόνων  σον  φάγεσαι,  ?. 
μακάριος  €ΐ  και  καλώς  σοι  εσται. 

3η  γυνή  σον  ώς  άμπελος  ενθηνονσα  εν  το"ις  κλίτεσι  της  οικίας  3 σον 

οι  νιοι  σον  ως  νεόφντα  εΧαιών  κύκλω  της  τραπέζης  σον. 

4ίδυι/  όντως  ενλογηθησεται  6  άνθρωπος  ό  φοβούμενος  τον  κύριον.  4 
5ενΧογησαι  σε  Κύριος  εκ  Σιών,  και  'ίδοις  τα.  αγαθά.   Ιερονσαλημ  5 

πάσας  τάς  ημέρας  της  ζωης  σον, 
6 και  'ίδοις  ν'ιούς  των  νιών  σον.  6 

ειρήνη  επ\  τον  Ισραήλ. 

ΡΚΗ' 

>    ν    «    >         λ  οχχνιιι Ωδή  των  αναβαθμών.  (ΟΧΧΙΧ) 

ΥίΧεονάκις  εποΧεμησάν  με  ε'κ  νεότητός  μον,  ι 
ειπάτω  δη  Ισραήλ· 

? πΧεονάκις  εποΧεμησάν  με  εκ  νεότητός  μον,  τ. 
και  γαρ  ονκ  ήδννήθησάν  μοι. 

3€7γ!  τον  νώτον  μον  ετέκταινον  ο'ι  άμαρτωλοί,  3 
εμάκρνναν  την  άνομ'ιαν  αντών 
ΛΚύριος  δίκαιος  σννεκοψεν  αυχένα  άμαρτωΧών .  4 

5 αίσχννθητωσαν  και  άποστραφητωσαν  εις  τα  οπίσω  πάντες  οί  $ 
μισονντες  Έιών 

6γενηθήτωσαν  ώς  χόρτος  δωμάτων,  6 
6ς  προ  τον  εκσπασθηναι  εξηράνθη· 

1 ον  ονκ  επΧηρωσεν  την  χείρα  αντον  6  θερίζων,  η 
και  τον  κόΧπον  αντον  ό  τά  δράγματα  σνλλεγων 

ΑΚΤ        ΟΧΧνίΙ  2  καρπούς  των  πόνων]  πόνους  των  καρπών  ̂ ΆΚΎ  3  τοις 
κλιτεσιν  Α  ταις  κλιτεσιν  Κ0-3-  ταυ  κλιτεσι  Κ  Τ  |  νεόφυτα]  θ  ριο  ε  £ί*νιά 
4  ο  άνθρωπος]  πας  άνθρωπος  &\ς£1Τ  άνθρωπος  ΑΚ  5  ευλογήσει  ΑΚνιά 
ευλόγηση  Τ  |  Σειων  ΑΤ  6  ιδης  Κ  —  8ίίθΗ   Π  Κ  14  Α  12  ΚΤ 
ΟΧΧνίΙΙ  1  ειπατω  δη  Ιηλ  ο  δβςς  εοηΐαη§  Α  2  εδυνηθησαν  Α  3  του 
νώτου]  τω  νώτου  Α  τον  νωτον  (?των  νώτων)  Κ  |  οηι  μου  Α  4  αυχένας 
^■^ΑΚΤ         5  Σειων  Τ         6  ως]  ωσει  &Γ-  ΆΑΤ  \  δοματων  Α  |  εκπασθ7)ναι 
Κ*  (εχσπ.  Κή         7  συνλεγων  Α*νίά  (συλλ.  ΑΆ) 
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και  ουκ  είπαν  οι  παράγοντες  Ευλογία  Κυρίου  εφ'  ημάς, 
ευλογησομεν  νμάς  εν  ονόματι  Κυρίου. 

ΡΚΘ' 

Ώδή  των  αναβαθμών. 

Έκ  βαθιών  έκέκραξά  σε,  Κύριε· 
2Κνριε,  είσάκονσον  της  φωνής  μον 
γενηθήτω  τα  ωτά  σου  προσέχοντα  εϊς  την  φωνην  της  δεήσεώς 

μου. 3έάν  ανομίας  παρατήρηση,  Κύριε,  Κύριε,  τις  νποστήσηται; 
4  οτι  παρά  σοι  6  'ιλασμός  εστίν, 

ένεκεν  του  ονόματος  σου  5νπέμεινα,  Κνριε· 
νπέμεινεν  ή  ψνχή  μον  εϊς  τον  νόμον  αυτού. 

ύήλπισεν  η  ψνχη  μου  επι  τον  κνριον 
από  φνλακης  πρωίας  μέχρι  νυκτός· 

7 οτι  παρά  τω  κνρίω  τό  έλεος,  κα\  πολλή  παρ"  αύτω  λύτρωσις, 
8  και  αυτός  λντρώσεται  τον  Ίσραηλ  εκ  πασών  τών  ανομιών  αυτού. 

ΡΛ' 

'Ωδη  τών  αναβαθμών  τω  Αανείδ. 
Κύριε,  ονχ  νψώθη  μου  η  καρδία, 

ουδέ  εμετεωρίσθησαν  οι  οφθαλμοί  μου- 
ουδέ  έπορεύθην  (ν  μεγάλοις 

ονδε  έν  θανμασίοις  υπέρ  2εί  μη  εταπεινοφ ράνουν. 
κα\  ύψωσα  την  ψυχην  μου, 

ως  τό  άπογεγαλακτισμένον  επ\  την  μητέρα  αυτού, 
εως  ανταποδώσεις  έπ\  ψνχην  μον. 

8    €ΐπον  Τ  |  ημας]    υμάς   ΑΚ  \  ευλογησομεν]    ενλογηκαμεν    Κ0  !1ΑΚΤ  ΑΚΤ 
—  δΐίοΐι  14       13  Α  ΐ5  Κ         ΟΧΧΙΧ  1  σε]  σοι  ΝεαΤ  προς  σε  Κ       2  της 
φωνής]  της  προσευχής  Α  την  προσενχην  Κ  4  ένεκεν]  ρΓ  και  Κ  |  ονό- 

ματος] νομού  Κ  5  νπεμεινα]  +  σε  Ν^ΑΚΤ  |  νομον  αυτόν]  λογον  αντου 
^«..ϋ  χ0γ01/  συν  ΑΚΤ  6  απο  φυλακής]  ρτ  απο  φυλακής  πρωίας  ελπισατω  Ιΐ)λ 
επι  τον  κν  I  νυκτός]  +  απο  φυλακής  πρωίας  ελπισατω  Ιηλ  επι  τον  Έν 
ΑΚΤ  7  έλεος]  +  εστίν  Α  \  αιτώ]  αυτόν  Κ  8  λντρωσηται  Τ  —  5ΐϊθ1ΐ 
II  Κ  ΐ6  Α  13  &Τ  (  XXX  1  οιώ  τω  Αανειδ  Τ  |  η  κάρδια  μου  Τ 
1 — 2  ονδε  εν  θανμ.  ν.  ε.  ει  μη  εταπ.  ονδε  επορ.  εν  μεγαλοις  (Ιιαηίφ  &\]) 
2  εταπεινοφορονν  Α  \  και]  αλλα  Κ^ΛΚΤ  |  ψνχην  γ"]  καρδιαν  Α  \  εως]  ως 
Κ0,ΊΑΚΤ  I  ανταποδόσεις  Α  ανταποδοσις  Κνίί1Τ  |  ψνχην  2°]  ρΓ  την  ΚςαΑΚΤ 
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Αελπισάτω  Ισραήλ  επϊ  τον  κύριον 
απο  του  νυν  και  εως  του  αιώνος. 

ΡΛΑ 

'Ωδτ)  των  αναβαθμών.  (ΟΧΧΧΙΙ) 
Μνησθητι,  Κύριε,  τον  Αανειδ  κα\  πάσης  της  π ραύτητος  αύτού·  ι 

2ώς  ώμοσεν  τω  κυρ'ιω,  ηνξατο  τώ  θεώ  Ίακώ/3  2 
3Έι  εισελευσομαι  εϊς  σκήνωμα  οίκου  μου,  3 

α  άναβησομαι  επί  κλίνης  στρωμνης  μου, 

Αει  δώσω  νπνον  τοϊς  όφθαλμοΐς  μου   και  τοις  βλεφάροις  μον  4 
ννσταγμον 

κα\  άνάπαυσιν  τοις  κροτάφοις  μου, 

5  εως  ον  εύρω  τόπον  τω  κυρ'ιω,  σκήνωμα  τω  θεώ  Ιακώβ.  $ 
6 ιδού  ηκούσαμεν  αυτήν  εν  *Έφραθά,  6 

εύρομεν  αύτην  εν  ταις  δασεσι  του  δρυμοΰ' 
7  εισελευσομαι  εις  τά  σκηνώματα  αύτοΰ,  η 

προσκυνησομεν  εϊς  τον  τόπον  ον  έστησαν  οι  πόδες  αύτοΰ. 

^άνάστηθι,  Κύριε,  εις  την  άνάπαυσιν  σου,  8 
συ  κα\  η  κιβωτός  του  άγιάσματός  σου· 

9 οι  ιερείς  σου  ενεδύσαντο  δικαιοσύνην,  9 
κα\  οι  οσιοί  σου  άγαλλιάσονται. 

1ϋ ένεκεν  Ααυε\δ  του  δούλου  σου,  ίο 
μη  άποστρεψης  το  πρόσωπον  του  χριστού  σου. 

Λ1  ώμοσεν  Κύριος  τώ  ΑαυεΙδ  άληθειαν,  κα\  ού  μη  αθετήσει  αύτην  ιι 
Έκ  καρπού  της  κοιΧίας  σου  θησομαι  επ\  τον  θρόνον  σου. 

12 εάν  φυλάξωνται  οι  υιοί  σου  την  διαθηκην  μου,  τ 2 
κα\  τά  μαρτύριά  μου  ταύτα  α  διδάξω  αυτούς, 
κα\  οι  υιοί  αυτών  εως  αιώνος  καθιουνται  επι  τον  θρόνον  σου. 

ΑΚΤ  3  Ιηλ  (δίϋ)  Τ«"1  —  δίίοΐΐ  9  ΝΑΤ  ίο  Κ  ΟΧΧΧΙ  (ρλε'  Ν)  1  τον  Αανειδ] 
τω  Α.  Κ  |  πραοτητος  Τ  2  ίι>ϊ]  05  Τ  3  ει  ι°]  η  Α  |  εισκηνωμα  Α  (  ωμα 
οίκου  μου  δυρ  Γ&δ  Α3  4  μου  2°]  αοι  Α*  (μου  Α3)  5  τω  κνριω]  τω  ω  Χ.* 
{τω  κω  Ν1)  6  Έυφραθα  Α  Ένφρατα  Κνίά  |  ενραμεν  ΑΤ  |  ται$  δασεσι  (-σει 
Α)]  του  πεδιοις  ̂ ε·3  (παιδ.)  ΚΤ  7  εισελευσομαι  (-με  &*)]  εισελενσομεθα 
ς<0ΆΑΚν'ιά  εισελευσωμεθα  Τ  |  αντου  ι°]  οι;  δΐιρ  Γ3.δ  Α3  |  προσκυνήσω  μεν  ΑΤ  ί 
τον  τόπον]  οπι  τον  ΑΚ  9  ενεδύσαντο]  ενδυσονται  ^0·3ΑΚΤ  |  αγαλλια- 
σονται]  ρΓ  αγαλλιάσει  Α  11  αθέτηση  Τ  |  αυτήν]  αντον  ΑΚΤ  |  κοιλιου] 
οσφυο$  Κ  |  τοι»  θρόνου  Κ03 Τ  12  οι  νιοι  (ι0)]  οηι  οι  Α  \  μου  ι°  (μ  δΐιρ 
Γαδ  Α13)]  σου  Α*  |  εως  αιώνος  καθιουνται]  εως  του  αιώνος  καθ.  ̂ ε·3ΚΤ  καθει- 
ουνται  εως  τοι;  αιώνος  Α  |  τον  θρονον]  τον  θρόνου  ̂ ε·3Α3  (δυρ  Γίΐδ)  ΚΤ 
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ΐ3       13  ότι  εζεΧέξατο  Κύριος  την  Σιών,  & 
τ\ρετ'ισατο  αυτήν  είς  κατοικίαν  εαυτώ' 

ΐ4       14  αύτη  ή  κατάπαυσ'ις  μου  εις  αιώνα  αιώνος- 
ώδε  κατοικήσω,  ότι  τ)ρετισάμην  αυτήν. 

ΐ5       15  την  χήραν  αυτής  ευΧογών  εύΧογησω, 
τους  πτωχούς  αυτής  χορτάσω  άρτων 

ιό       10τούς  ιερείς  αυτής  ενδύσω  σωτηρίαν, 
και  οι  όσιοι  αυτής  ά-γαΧΧιάσει  άγαΧΧιάσονται. 

ΐ7       17 εκεί  εξανατεΧώ  κέρας  τω  Ααυείδ, 
ήτοίμασα  Χύχνον  τω  χριστώ  σου· 

ι ?.       '^τούς  εχθρούς  αύτοΰ  ε'νδυσω  αισχυνην, 
επ\  δε  αυτόν  εζανθήσει  το  άγιασμα  μου. 

ΡΛΒ' 

'ίΐδη  των  αναβαθμών"  τφ  Αανείδ. 
Ιδού  δϊ)  τί  καΧόν  ή  τι  τερπνόν,  ή  το  κατοικεϊν  άδεΧφούς  επί  τό αυτό ; 

2ώς  μυρον  επ\  κεφαΧην  τό  καταβαϊνον  επ\  πώγωνα, 
τον  πώγωνα  τον  Ααρών, 

τό  καταβαϊνον  επ\  την  ωαν  του  ενδύματος  αύτοΰ· 
3ώς  δρόσος  Άερμών  ή  καταβαίνουσα  επ\  τα  όρη  Σιών 

οτι  εκει  ενετείΧατο  Κύριος  την   εύΧογίαν   κα\   ζωήν   εως  του 
αιώνος. 

ΡΛΓ' 

'Ωδή  των  αναβαθμών. 

Ιδού  δη  εύΧογεΐτε  τον  κύριον,  πάντες  ο'ι  δοΰΧοι  Κυρίου, 
οι  εστώτες  εν  αύΧα'ις  ο'ίκου  θεού  ήμών 
2εν  τοΐς  νυζϊν  επάρατε  χείρας  υμών  εις  τά  άγια,  και  εύΧογεΐτε 

τον  κυριον. 

13  οτι]  +  εκει  Α  |  εξελαξατο  Κ*  (6£ελβ£.  Κ1)  |  Σειων  Τ         14  αιώνα]  ρΓ  ΑΚΤ 
τον  Α*  νιά        15  χηραν]  θηραν  Κ0·3  Τ  |  τους  πτωχούς]  ρΓ  και  Κ  |  άρτους  Κ 
16  αυτής  2°]  αυτόν  Κ  17  κέρας]  ρΓ  το  Κ  \  ητοιμασας  Α  17 — 18  χω 
σου,  δνσω  αι,  ησει  τ  ίηδΐ  ̂ ?  17  Χνχνον  τω  χρ.  σον]  τω  χω  μον  Χνχνον  Α 
λ.  τω  χρ.  μον  ΚΤ  18  εξανθηση  Τ  —  δΐίοΗ  34  ̂   39  Α  3*  Κ  3*>  Τ 
€ΧΧΧΙΙ  1  οπι  τω  Ααυειδ  Α*νίί1Τ  |  η  ι°]  και  Κ  |  77*2°]  ρΓ  αλλ  Νε:ιΑΚΤ 2  κεφαλής  Κ0  ;ι  ΚΤ  |  επι  ττωγωνα  δΐΐρ  Γ3.5  ρΐ  ΗΐΙ  Α*  \  καταβαινων  ^ 
3  Σειων  Τ  |  ενλογιαν] +  αντου  Α  |  οιτι  και  Νε3Τ  —  δΐί(*Η  6  Ν  8  ΑΚΤ 
ΟΧΧΧΙΙΙ  1  δη]  νυν  Κ  |  εν  ανλαις]  ρΓ  εν  οικω  κν  Κ1  ΑΚΤ  2  χείρας] 
ρΓ  τας  ̂ ·;ιΑΙ\Τ 

393 

XXXII 
ΟίΧΙΙΙ) 

<χχτπ 
XXXIV) 



ΟΧΧΧΙΙΙ  3  ΨΑΛΜΟΙ 

3εύΧογησει  σε  Κύριος  εκ  Σιών, 
ό  ποιήσας  τον  ούρανον  και  την  γην. 

ΡΛΔ' 

Αλληλού
ια. 

Αϊνείτε  το  όνομα  Κυρίου,  αινείτε  δούλοι  Κυριον,  ι 

2 οι  εστώτες  Λ»  οί'κω  Κυρίου,  εν  αύΧαΙς  οίκου  #€Όυ  ημών.  2 
3αίνεΙτε  τον  κυριον,  οτι  αγαθός  Κύριος-  3 

ψάλατε  τώ  ονόματι  αυτοϋ,  οτι  καΧόν 
4  οτι  τον  Ίακώ/3  εζεΧεζατο  εαυτώ  6  κύριος,  4 

ΊσραήΧ  είς  περιουσιασμόν  αύτοϋ. 
5  ότι  εγνων  οτι  μέγας  Κύριος,  5 

και  6  κύριος  ημών  παρά  πάντας  τους  θεούς· 
6  πάντα  οσα  ηθεΧησεν  εποίησεν  ό  κύριος  6 

εν  τω  ούρανω  και  εν  τη  γη, 
εν  ταϊς  θαΧάσσαις  κα\  εν  ταϊς  άβύσσοις· 

1  αν  άγων  νεφεΧας  εξ  εσχάτου  γης,  7 
άστραπάς  είς  ύετον  εποίησεν 
6  εζάγων  άνεμους  εκ  θησαυρών  αυτοϋ. 

8ος  επάταξεν  τα  πρωτότοκα  Αιγύπτου  8 
από  άνθρωπου  εως  κτήνους· 

9ε£·απέστειΧεν  σημεία  και  τέρατα  εν  μεσω  σου,  ΑΪγυπτε,  ο 
εν  Φαραώ  και  εν  πάσι  τοις  δούλοις  αύτοϋ. 

τοεπάταξεν  εθνη  ποΧΧά,  και  άπεκτεινεν  βασιΧεΊς  κραταιούς,  ίο 
11  τον  Σηών  βασιΧεα  τών  Άμορραίων,  ιι 

και  τον  *Ωγ  βασιλέα  της  Βασάν, 
και  πάσας  τάς  βασιΧείας  Χανάαν 

12  και  εδωκεν  την  γην  αυτών  κΧηρονομίαν,  ΐ2 
κΧηρονομίαν  *ΙσραηΧ  δούλω  αύτοϋ. 

13Κύριε,  το  ονομά  σου  εις  τον  αιώνα,  η 
Κύριε,  το  μνημόσυνόν  σου  είς  γενεάν  και  γενεάν. 

3  ευλογήσει]  ενλογησαι  Α  ευλόγηση  Τ  |  Σειων  Τ  —  5ΐϊο1ΐ  ρ  Ν  8  Α  4  Κ. 
7  Τ_  ΟΧΧΧΐν  1  Κυρών]  ρΓ  τον  Κ         3  καλόν]  ηδυ  ΑΆ  (δαρ  ταδ)  Κ 
4  Ισλ  ο  ρΓαεο  οοηϊυη§  Α?νίά  |  αυτοί/]  εαυτω  Νε3ΚΤ  5  οτι]  +  εγω  Κε·3ΑΚ  \ 
εγνων]  εγνωκα  \\Ζ  ΆΤ  \  Κνριο$]  ρΓ  ο  Κ  6  εποίησεν  ο  κύριος]  οηι  ο  κΐ 
^α*  0  €7Γ0ίησ€ν  ΑΤ  Κύριος  εποιησεν  Κ  |  αλασσαις  Κ*  (θα\.  &ι)  |  ταις 
αβύσσου]  ρΓ  7τασαΐ5  Κ0·3 Τ  πασιν  τοις  α3υσσοις  Κ  7  7Ϊ751  Ρ1"  Τ7?*  ΑΕ.Τ  |  ο 
β^αγωί*]  ογπ  ο  Κ.  |  αυτοί;]  αντων  Κ  8  πρωτοτοα  ̂ *  (-τοκα  Χ1)  9  πασα' 
ΑΚΤ  10  βττατα^βν  Ν1  (απεκτινεν  Ν*)]  ρΓ  ο$  Κ^ΑΚΤ  13  Κνριε  2° 
ί<*^ΑΚ]  και  Νε·3Τ 
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ΨΑΛΜΟΙ 
οχχχν  5 

ΛΑοικτείρει  Κνριος  τον  Χαον  αυτοί), 
και  67ΓΙ  τοις  δούλου  αύτού  παρακΧηθήσεται. 

13 τα.  εϊδωΧα  των  εθνών  άργύριον  και  χρυσίον, 
εργα  χειρών  ανθρώπων. 

16  στόμα  εχουσιν  και  ου  ΧαΧούσιν, 
όφθαΧμούς  εχουσιν  και  ουκ  οψονταΐ' 

17 ώτα  εχουσιν  και  ουκ  ενωτισθήσονται, 
ούδε  γαρ  εστίν  πνεύμα  εν  τώ  στόματι  αυτών, 

^όμοιοι  αύτοίς  γενοιντο  πάντες  οί  ποιονντες  αυτά 
κα\  πάντες  οι  πεποιθότες  εν  αύτοΐς. 

*9οΐκος  ΊσραήΧ,  ευΧογήσατε  τον  κύριον, 
οίκος  Ααρών,  ευΧογήσατε  τον  κύριον 

20οίκος  Αευεί,  ευΧογήσατε  τον  κύριον, 
οι  φοβούμενοι  τον  κύριον,  ευΧογήσατε  τον  κυριον. 

21εύΧογητος  Κύριος  εκ  Ί,ιών, 
6  κάτοικων  ΊερουσαΧήμ. 

ΡΛΕ' 

Άλλ?7λοι
/ίά. 

ΚξομοΧογεΙσθε  τω  κυρίω,  οτι  χρηστός, 
οτι  εϊς  τον  αιώνα  τ6  εΧεος  αύτού. 

2 (ξομοΧογεισθε  τώ  θεώ  τών  θεών, 
οτι  εις  τον  αιώνα  το  εΧεος  αύτοΰ. 

^εξομοΧογεϊσθε  τώ  κυρίω  τών  κυρίων, 
οτι  εις  τον  αϊώνα  το  εΧεος  αύτού' 

4 τω  ποιούντι  θαυμάσια  μεγάΧα  μόνω, 
οτι  εις  τον  αιώνα  το  εΧεος  αύτού' 

5τώ  ποιήσαντι  τους  ουρανούς  εν  συνεσει, 
οτι  εις  τον  αιώνα  το  εΧεος  αυτού· 

14  οικτεψει  (οικτιρι  ̂ *)]  οτι  κρινι  \\°·Ά  οτι  κρίνει  ΑΚ.Τ  |  Κνριος  τον]  ΑΚ.Τ 
κς  τ  ΓβδΟΕ  Α1  16  λαλονσιν]  λαλησονσιν  ΑΚΤ  17  ενωτισθη- 
σονται]  ακουσονται  ΑΚ  +  ρίνας  (ρεινας  Λ)  εχονσιν  και  ουκ  οσφρανθησονται\ 
χείρας  εχουσιν  και  ου  ψηλαφησουσιν\  πόδας  εχονσιν  και  ου  περιπατησουσιν\  ου 
φωνησουσιν  εν  τω  λαρύγγι  αυτών  ΑΚ  18  αυτοις  ι°]  αυτών  Τ  |  οττι  πάντες 
1°  ̂ ε·3Τ  |  εν]  €7Γ  Νο:ιΑΚ.Τ  19 — 20  ευλογήσατε]  ευλογείτε  (}ααΐ€Γ  Κ 
20  ΑβΙ/ί  Τ  21  ενλογητος]  ενλογησει  σε  Κ  \  Σειων  Τ  |  Ιερουσαλήμ]  ρΐ 
εν  Κ  —  ΗΐίεΗ  41  ̂   51  Α  47  Κ  44  Τ  €ΧΧΧν  1  αλληλοι^α]  +  αλλη- 
λοί'ία  Τ  |  χρηστός]  αγαθός  Κ0·3  ΚΤ  4  ποιουντι]  ποιήσαντι  ̂ 0-3ΑΤ 
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οχχχν  6 ΨΑΛΜΟΙ 

6τώ  στερεώσαντι  την  γήν  εττΐ  το  ύδωρ, 
οτι  εις  τον  αιώνα  το  εΧεος  αύτοΰ' 

τω ποιησαντι  φώτα  μεγάλα  μόνω, 
οτι  εις  τον  αϊώνα  το  εΧεος  αύτού, 

*τον  ήΧιον  εις  εξονσίαν  της  ημέρας,  3 
οτι  εις  τον  αιώνα  το  εΧεος  αυτόν, 

9την  σεΧήνην  και  τα  άστρα  εις  εξουσίαν  της  νυκτός,  α 
οτι  εϊς  τον  αιώνα  το  εΧεος  αυτόν· 

Ι0τω  πατάξαντι  Α'ίγνπτον  σνν  τοις  πρωτοτόκοις  αύτών,  ία 
ότι  εϊς  τον  αιώνα  το  εΧεος  αύτού· 

11  και  εζαγαγόντι  ΊσραήΧ  εκ  μέσου  αυτών,  τι 
οτι  εϊς  τον  αιώνα  το  εΧεος  αντον, 

"εν  χειρϊ  κραταιά  καϊ  εν  βραχίονι  ύψηΧώ,  ΐ2 
οτι  είς  τον  αιώνα  το  εΧεος  αύτού· 

'3τώ  καταδιεΧόντι  την  ερυθραν  θάλασσαν  εις  διαιρέσεις,  13 
οτί  είς  τον  αιώνα  το  εΧεος  αντον· 

14 και  διαγαγόντι  τον  ΊσραήΧ  εν  μεσω  αυτής,  ΐ4 
οτι  εις  τον  αιώνα  το  εΧεος  αυτόν· 

15 και  εκτινάξαντι  Φαραώ    και  την   δύναμιν  αυτοί)   είς   θάΧασσαν  15 
ερυθράν, 

οτι  εις  τον  αϊώνα  το  εΧεος  αυτόν· 

ι6τω  διαγαγόντι  τον  Χαον  αυτού  εν  ερήμω,  ι6 
οτι  εις  τον  αιώνα  το  εΧεος  αύτοΰ' 

17 τω  πατάξαντι  βασιλείς  μεγάλους,  \η 
οτι  εις  τον  αιώνα  το  εΧεος  αί>τοΰ· 

18 και  άποκτείναντι  βασιΧεΐς  κραταιούς,  ι8 
οτι  εις  τον  αιώνα  το  εΧεος  αύτού, 

19τ6ν  Σηών  βασιΧεα  τών  Άμορραίων,  ι9 
οτι  είς  τον  αϊώνα  το  εΧεος  αύτού, 

20  και  τον   Ωγ  βασιΧεα  της  Βασάν,  2ο 
οτι  εις  τον  αιώνα  το  εΧεος  αύτού· 

ΑΚΤ       6  το  νδωρ]  των  υδάτων  ̂ ε·3ΑΤ  τα  ύδατα  Κ  |  αντον']  ν  ι°  ϊηδΐ  Α!       7  λα 
μονω\  οτι  εις  τον  αιώνα  το  ε\εο$  αντον  ευρ  Γ&5  ρΐ  ΙίίΙ  ΑΒ  9  τα  άστρα] 
τον$  αστέρας  Κ0·3  Τ           11  ΙσραηΧ]  ρ  γ  τον  \\°·ΆΑΚΎ  14  εν  μεσω]  δια 
μέσον  Ν0  ί1ΑΤ  εκ  μέσου  Κ  \  αντψ]  η$  5υρ  Γ&δ  Α3  15  και  εκτιναξαντι] 
τω  εκτιν.  Α  |  αντου  ι°]  τον  Γ650Γ  Α1  |  οτι  εις  τον  αιώνα  το  ε\εο$  αντου  Α3(ηι£> 
16 — 17  τω  δια-γαΎοντι...τω  παταζαντι  δΐιρ  Γ3.5  Α3  16  ερημω]  ρτ  τη 
Κ°·3Α3ΚΤ  |  αντον  2°]  +  και  εξα·γα-γοντι  νδωρ  εκ  πέτρας  ακροτομον\  οτι  βι?  τον αιώνα  το  εΧεος  αντον  Κ 
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2ΐ       21  και  δόντι  τήν  γήν  αυτών  κληρονομίαν, 
οτι  είς  τον  αιώνα  το  έλεος  αυτόν, 

22       22  κΧηρονομίαν  Ισραήλ  δοΰλω  αύτον, 
ότι  βι$·  τον  αιώνα  τ6  έλεος  αυτόν. 

24  24 και  ελντρώσατο  ημάς  εκ  χειρός  εχθρών  ημών, 
οτι  είς  τον  αιώνα  το  έλεος  αντον· 

25  23 ό  διδοΐτ  τροφήν  πάση  σαρκί, 
οτι  εις  τον  αιώνα  το  έλεος  αυτόν. 

26  26  εξομολογεισθε  τω  κνρ'ιω  του  ουρανού, ότι  εις  τον  αιώνα  το  έλεος  αυτοί). 

ΡΛΡ' 

Τ£  Δαυείδ. 

Έπί  τών  ποταμών  Βαβνλώνος  ε'κεΐ  εκαθίσαμεν,  κα\  εκλανσαμεν 
εν  τω  μνησθήναι  ημάς  της  "Σιών 

2€7Γΐ  ταΓ$·  Ιτεαις  εν  μέσω  αυτής  εκρεμάσαμεν  τά  όργανα  ημών. 
3οτι    €Κ€Ϊ    ηρώτησαν    ημάς    οΐ    αϊχμαλωτενσαντες    ημάς  Χόγονς ωδών, 

και  οι  άπαγαγόντες  ημάς  Υμνήσατε  ήμΊν  εκ  τών  ωδών  Σιών. 
4  πώς  ασωμεν  τήν  ωδήν  Κνρίον  επ\  γης  άΧΧοτρίας ; 
5  εάν  επιλάθωμαί  σον,  Ίερονσαλήμ,  επϊλησθε'ιη  ή  δεζιά  μον 

°κολληθείη    ή    γλώσσα    μον   τω   λαρύγγι    μον,    ίαν   μή  σου 
μνησθώ, 

εάν  μή  π ροανατάξωμαι  τήν  Ίερονσαλήμ  εν  άρχη  της  ευφρο- 
σύνης μου. 

7  μνήσθητι,  Κνριε,  τών  νίών  Έδώ/χ  τήν  ήμεραν  Ίερονσαλήμ, 

τών  λεγόντων  'Έ,κκενοντε,  ε'κκενοντε,  εως  6  θεμέλιος  εν  αύτ;/. 

21  δόντι]  εδωκεν  Κ  22  δουλω]  λαω  £\<-'·:ιΤ  |  αυτόν  2°]  +  (23)  οτι  εν  τη  ΑΚ.Τ 
ταπεινώσει  (ταπιν.  ί\α;ιΤ)  ημων  εμνησθη  ηαων  ο  κϊ  οτι  βι$  τον  αιώνα  το  ελεοζ 
(βλαιοϊ  Α)  αυτού  ΚεηΑΚΤ  24  οηι  χειρός  ΑΤ  |  έχθρων]  γ>ΐ  των  ΑΚΤ 
26  κυριω]  θω Ν<-;ι  ΚΎ  —  Ηΐίοΐΐ  2£  Ν  5  Γ  Α  54  Κ  5*  Τ  ΟΧΧΧνί  1  Σειων 
Τ  2  εκρεμασαμεν]  ρ  γ  εκει  Α  3  ηρώτησαν]  επηρωτησαν  Νεί1ΑΚΤ  | 
αιχμαλωτευσαντες]  εκχμαλωτενοντες  Α  |  ημας  30]  V  δνίρ  Γ3.5  Α*  (υμας  Α*) 
+  νμνον\  ΑΤ  |  υμνήσατε]  υμνον  ασατε  ̂ ςί1Κ.  ασατε  ΑΤ  (ίηο  δΐίοΐι)  |  Σειων 
Τ  5  επιλαθωμαι]  επιλαΟωμεν  Λ*  (επιλαθωμε  Α?)  |  επιλησθειη]  +  μου  Κ 
6  λαρύγγι]  Ρ^δΙ;  γ  τ°  ϊ"3^  1  ΚΐΙ  (ίοΓίβ  γΊ)  Α?  |  προαναταξωμεν  Α*  (-ξωμε  Α?)  | 
εν  αρχη]  ρτ  ως  ̂ ε·3  7  ττ/ι/  ̂ μερα^]       ήμερα  Κ  |  εκκενονται  \}\$  Α(?Κ) 
Τ  |  €ω$]  +  οι/  ΑΚ  |  ο  θεμέλιοι  εν  αντη]  των  θεμέλιων  αυτής  ̂ °·αΤ  θεμέλιων 
αυτήν  Κ 
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ΟΧΧΧνί  8  ΠΑΛΜΟΙ 

(ν)  (β)       *θυγάτηρ  Βαβυλώνας  η  ταλαίπωρος, 
μακάριος  ος  ανταποδώσει  σοι  το  άνταπόδομά  σου   ο  άντα- 

πεδωκας  ήμϊν 

άριος  ος 
πετραν. 

ΡΑΖ' 

Τ  ω  Ααυείδ.
 

Έξομολογήσομαί  σοι,  Κύρκ,  εν  ολτ]  καρδία  μου,  ι 
οτι  ήκουσας  τα  ρήματα  του  στόματος  μον 
κα\  εναντίον  αγγέλων  ψαλώ  σοι. 

2 προσκυνήσω  προς  ναόν  αγιόν  σου,  κα\  εξομολογήσομαι  τω  όνό-  τ. 
ματί  σου 

επ\  τω  ελεεί  σου  και  τη  αλήθεια  σου, 
οτι  εμεγάλυνας  επ\  παν  Όνομα  το  αγιόν  σου. 

*εν  (7  αν  ήμερα  επικαλεσωμαι,  ταχύ  επάκουσόν  μου·  3 
πολυωρήσεις  με  εν  ψνχη  μου  εν  δυνάμει  πολλή. 

4 εξομολογησάσθωσάν  σοι,  Κύριε,  πάντες  οι  βασιλείς  της  γης,  4 
οτι  ήκουσαν  πάντα  τα  ρήματα  του  στόματος  σου· 

3  και  ασάτωσαν  εν  ταϊς  όδοις  Κυρίου,  5 
οτι  η  δόξα  Κυρίου  μεγάλη· 

66τι  υψηλός  Κύριος,  και  τά  ταπεινά  εφορα,  6 
§και  τά  υψηλά  από  μακρόθεν  γινώσκει. 

7 εάν  πορευθώ  εν  μέσω  θλίψεως,  ζήσεις  με·  η 

επ*  όργήν  εχθρών  ε'ξετεινας  χειράς  μου, 
και  εσωσεν  με  ή  δεξιά  σον. 

8 Κύριε,  ανταποδώσεις  ύπερ  εμού·  3 

ΑΚΤ      8  θυγατηρ  ρΓ  η  Κ™1  —  δίίοΗ  Η  Κ  ι6  ΑΚΤ  ΟΧΧΧνίΙ  1  τω 
Δαυ€ΐδ]  +  Ζαχαριου  Α  +  Ζαχαρίας  Τ  |  οηι  οτι  ηκουσας.,.στομ.  μου  Α  |  και 
εναντίον  αγγ.  ψ.  σοι\  οτι  ηκ.  τα  ρ.  του  στ.  μου  ̂ ε·3Τ  |  ηκουσας]  εισηκουσας  Κ. 
2  προς]  προ  Κ6ί1ι(:  |  εξομολογησομαι  τω]  ι  τ  ΓΟδΟί*  Α1  |  παν]  παντας  ΑΚΤ  \ 
όνομα]  ρΓ  το  &εί1ΑΚΤ  |  το  αγιον  σου]  σου  το  αγιον  σου  Α*  (γο.5  σου  ι°  Α?) 
3  αν  Γ650Γ  Α1  |  επικαλεσωμαι  (-σομαι  Α)]  +  σε  ̂ ε  &ΑΚΤ  |  πολυωρησης  Τ  |  οηι 
€ν  ̂ -^Τ  |  δυνάμει]  +  σου  Τ  |  οιη  πολλή  ̂ °·3ΑΚΤ  4  βασιλείς]  ασιλ  5ΐψ 
τε.5  Α3?  5  οδοι?  Κυρίου]  ωδαις  σου  κε  Τ  |  μ.εγαλη  η  δοξα  κυ  ̂ εΕΑΚΤ 
7  εν]  ν  δαρ  Γ3.5  Α3?  |  ζήσεις]  ξωσις  Α  ζήσης  Τ  |  έχθρων]  +  μου  ̂ ε  ίιΑδΚΤ  | 
εξετεινας  Β^ε·!1Α&ΚΤ]  εξετεινα  ̂ *Α*ίθΓΐ  |  χείρας]  την  χαρα  Κ  χεφα  Τ  | 
μου]  σου  Νε·α  (σοι  Κ****)  ΑΚΤ  8  Κύριε  ι°]  κ?  Ν?ΑΤ  |  ανταποδώσει  Α 
ανταποδωση  Τ  |  εμου]  εμε  Κ 
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ΨΑΛΜΟΙ  ΟΧΧΧνίΙΙ  13 

Κύριε,  το  ελεός  σου  €ΐ?  τον  αιώνα,  Β 
Κύριε,  τα  Έργα  των  χαρών  σου  μη  παρτ}ς. 

ΡΛΗ' 

Εΐί  το  τέλος·  ψαλμός  τφ  Αανείδ. 
Κύριε,  εδοκίμασάς  με  κα\  εγνως  με· 

2  2σν  εγνως  την  καθεδραν  μου  κα\  την  εγερσίν  μου, 
συ  συνηκας  πάντας  τους  διαλογισμούς  μου  από  μακρόθεν 

3  2την  τρίβον  μου  κα\  την  σχοΊνόν  μου  εξιχνίασας, 
και  πάσας  τάς  οδούς  μου  πρόιδες, 

4  Αοτι  ουκ  εστίν  λόγος  άδικος  εν  γλώσστ]  μου· 
ιδού,  Κύριε,  συ  εγνως  πάντα  5τά  έσχατα  και  τα  άρχαΐα· 
συ  επλασάς  με  και  εθηκας  επ'  εμε  την  χείρά  σου. 

6  6εθαυμαστώθη  η  γνώσ'ις  σου  εξ  εμου· 
εκραταιώθη,  ου  μη  δύνωμαι  προς  αυτήν. 

7  7 που  πορευθώ  άπο  του  πνεύματος  σου; 
και  απο  του  προσώπου  σου  που  φύγω; 

8  *έάν  άναβώ  εις  τον  ούρανόν,  συ  ει  ε  κει- 
εάν  καταβώ  εις  τον  αδην,  πάρει- 

9  9εάν  άναλάβω  τάς  πτερυγάς  μου  κατ  ορθόν 
κα\  κατασκηνώσω  εις  τά  έσχατα  της  θαλάσσης, 

ίο       10 κα\  γάρ  εκεί  η  χειρ  σου  οδηγήσει  με, 
κα\  καθεξει  με  η  δεξιά  σου. 

11  ειπα    Αρα  σκότος  καταπατήσει  με, 
και  νύξ  φωτισμός  εν  ττ/  τρυφτ}  μου· 

ΐ2  12 ως  το  σκότος  αυτής,  ούτως  και  τό  φώς  αύτης. 
ΐ3       ̂ οτι  συ  εκτήσω  τους  νεφρούς  μου,  Κύριε, 

8  οιη  Κύριε  3°  Ν<=·*ΑΤ  |  παρης]  παριδης  ΚΑΤ  ενπαριδης  Κ  —  δίίοΗ  2θ  ΝΑΚΤ 
ΝΑΚ  21  Τ  ΟΧΧΧνίΙΙ  1  ψαλμός  τω  Ααυειδ]  τω  Ααδ  ψαλμοί  Α  +  Ζα- 
ίίίΤι^ί  ̂   Τν  δίασΐΓ°Ρα  Α&^(τω  Α.  ψ.  Ζ.  εν  τη  δ.  Τ  2  οηι  πάντα, 

(σ  «501  Α»)  ΚΤ  |  προειδες  Β*>Α  4  λόγος  άδικος]  δόλος  &·*ΚΤ  5  αρ- 
χαία^ε·ΛΑΚΤ]  δίκαια  Ν*  6  αυτόν  Ν*  (αντην  7  που  απο  πρ. σον  φνγω  Ν  {που  φ.  απο  πρ.  σου  Ν")  8  ει  εκει]  εκει  ει  ΚΤ  9  εαν] ει  Κ  |  αναλάβω]  λαβοιμι  Ν*  αναλαβοιμι  Νε*Τ  αναλάβω  μοι  Κνί(1  Ι  ορθόν] 

ορθροΡ  Α  (ο  2ο  ΓβδςΓ  Αΐ)  ΚΤ  |  τας  εσχ.  Α*  (χ»  ί  Α>·)  10  οδήγηση  Τ  | ί",,^77  1  11  "πο"  Τ  I  καταπάτηση  Τ  12  ω$]  ρΓ  οτ<  το  (οιη  το 
ΛΛηέΐ5ί?2ϊ  °ν  σκοτίσθ7ί^ται  απο  σον  \  και  ννξ  ως  ημ€ρα  φωτισθησεται »·  Μ<1  ρ£  οτι  το  σκότος  ου  σκοτισΟησιται  απο  σον  Α  13  οιη  σν  Α* 
(8ΐιροι·3θΓ  ΑΆ)  |  'κε  εκτησω  τους  νεφρονς  μου  Ν*  (οηι  κ'ε  Ν0·3) 
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αχχχνιπ  14  ψαλμοί 

Κ  άντελάβου  μου  εκ  γαστρός  μητρός  μον. 

14 εξομολογήσομαί  σοι,  ότι  φοβερώς  εθαυμαστώθης· 
θαυμάσια  τα  εργα  σον,  κα\  η  ψυχή  μον  γινώσκει  σφόδρα. 

Ι5ούκ  εκρύβη  το  όστούν  μον  από  σον  6  εποίησας  εν  κρυφή, 
και  η  ύπόστασίς  μον  εν  τοις  κατωτάτω  της  γής· 

Ιδτύ  άκατεργαστόν  σον  εϊδοσαν  οί  οφθαλμοί  μον, 
και  επ\  το  βιβλίον  σον  πάντες  γραφήσονται· 
ημέρας  πλασθήσονται,  κα\  ουδείς  εν  αύτοϊς. 

*7έμο\  δε  λίαν  ετιμήθησαν  οι  φίλοι  σου,  ό  θεός· 
λίαν  ε  κραταιώθησαν  αϊ  άρχαι  αυτών 

,δ ευάριθμη  σομαι  αυτούς  και  ύπερ  αμμον  πληθυνθήσονται· 
έξηγέρθην,  και  ετι  ειμί  μετά  σου. 

Ί9ε'αν  άποκτείντ}ς  αμαρτωλούς,  ό  θεός· 
άνδρες  αιμάτων,  ε  κ  κλίνατε  α7τ'  ε  μου. 

2°οτι  ερεις  εις  διαλογισμόν 
λήμψονται  εις  ματαιότητα  τας  πόλεις  σου. 

2Ιούχ\  τούς  μισούντάς  σε,  Κύριε,  εμίσησα, 
κα\  επι  το7ς  εχθροΊς  σου  εξετηκόμην ; 

22τελειον  μίσος  εμίσουν  αυτούς, 
εις  εχθρούς  εγενοντό  μοι. 

23δοκίμασόν  με,  ό  θεός,  και  γνώθι  την  καρδίαν  μου· 
ετασόν  με  και  γνώθι  τας  τρίβους  μου· 

24 και  'ίδε  εί  ΐδες  ανομίας  εν  εμοί, 
και  όδήγησόν  με  εν  όδω  αιωνία. 

ΡΛΘ' 

Είϊ  τό  τελος'  τψ  Αανειδ  ψαλμός. 

2>Έξελοΰ  με,  Κύριε,  εξ  άνθρωπου  πονηρού, 
άπό  άνδρός  αδίκου  ρύσαί  με, 

ίΚΤ       13  αντελαβου]  αντελ  δηρ  Γαδ  Βνί(1  |  μητρός]  ρΐ"  της  Κ        14  σοι]  +  Κύριε  Κ  ) 
εθαυμαστωθην       (-θης  &ε·3)  15  κατωτατοις  £\ΑΙ\Τ  16  σου  ι°]  μον 
Κε·31ΐΤ  !  ειδοσαν]  ειδον  Β3*5^·3  ιδον  Τ  |  μου]  σον  Νε·3ΚΤ  |  πλιασθησονται 
Τ*  (ι\ι°  Γ&5  Τ?)  |  ονθεις  ΑΤ  18  σου]  +  εγω  Ν*  (οιη  Νε·3)  19  αττο- 
κτενης  Κ  (ηϊδί  ροΐΐιΐδ  -νεις)  \  εξαμαρτωλονς  Κ*  (αμ.  Κ0·3)  20  ερεις 
(ερις  Β3*1)]  ερεισται  εσται  Κε·3  ερισται  εστε  Τ  ερειτε  Κ  |  βι?  διαλογισμοί]  εις 
διαλογισμούς  £<ε·3Τ  εν  διαλογισμω  Κ  |  εις  ματαιότητα]  εν  ματαιοτητι  Κ 
21  τους  εχθρούς  ΚΤ  23  δοκιμασον]  ρΓ  δοκιμασον  με  και  γνώθι  τας 
τριβους  μου  Ν*  (οπι  Νε·3  [ρππδ  δυροΓδΟΓ  ο  θς  ροδί  με])  |  ο  θεος]  Έε  ΑΚΤ 
24  ιδε]  ειδε  ΚΑ  |  ει]  η  Α  \  ιδες]  είδες  Β3ΐ,Χ*Α  οδος  Κε·3ΚΤ  |  ανομίας]  ρν  οδον 

Α  —  δΐίοΗ  φ  Β  48  ΝΤ  47  ΑΚ         ΟΧΧΧΙΧ  1  ψαλμός  τω  λα~δ  ΑΚΤ 

402 



ΨΑΛΜΟΙ ΟΧΧΧΙΧ  14 

3οΐτινες  εΧογίσαντο  αδικίας  εν  καρδία, 
οΧην  την  ήμεραν  παρετάσσοντο  ποΧεμους· 

*ήκόνησαν  γΧώσσαν  αυτών  ώσε\  οφεως, 
ιό?  ασπίδων  ύπο  τα  χείΧη  αυτών.  διάψαλμα. 

Ζφύλαξόν  με,  Κύριε,  εκ  χάρος  άμαρτωΧοϋ, 
άπο  ανθρώπων  αδίκων  εζεΧοΰ  με, 

οϊτινες  εΧογίσαντο  ύποσκεΧίσαι  τα.  διαβήματα  μου' 
6 έκρυψαν  υπερήφανοι  παγίδα  μοι, 

κα\  σχοινιά  διετειναν,  παγίδας  τοϊς  ποσίν  μου· 
εχόμενα  τρίβον  σκάνδαΧον  εθεντό  μοι.  διάψαλμα. 

7είπα  τω  κυρίω  θεός  μου  ει  σΰ' 
ενώτισαι  Κύριος  την  φωνήν  της  δεήσεώς  μου. 

8Κύριε,  Κύριε,  δύναμις  της  σωτηρίας  μου, 
επεσκίασας  επ\  την  κεφαΧην  μου  εν  ήμερα  ποΧεμου. 

9 μη  παραδως  με,  Κύριε,  άπο  της  επιθυμίας  μου  άμαρτωΧω· 
διεΧογίσαντο  κατ*  ε  μου,  μη  εγκαταΧίπΐ]ς  με,  μή  ποτε  ύψω- 
θώσιν.  διάψαλμα. 

10ή  κεφαΧη  του  κυκΧώματος  αυτών, 
κόπος  τών  χειΧεων  αυτών  καλύψει  αυτούς. 

ιΙπεσοΰνται  ε  π*  αυτούς  άνθρακες  πυρός  επ\  της  γης, 
και  καταβαΧεις  αυτούς, 

εν  ταΧαιπωρίαις  ου  μι)  ύποστώσιν 

12ανδρα  αδικον  κακά  θηρεύσει  εϊς  καταφθοράν. 
13εγνων  υτι  ποιήσει  Κύριος  την  κρίσιν  του  πτωχού 

κα\  την  δίκην  τών  πενήτων. 

14πΧήν  δίκαιοι  εξομοΧογήσονται  τω  ονόματι  σου, 
και  κατοικήσουσιν  ευθείς  εν  τώ  προσώπω  σου. 

3  αδικίας]  ταδ  αϋη  ΓογΙ  Β'  αδικιαν  &ε·ΛΑΚ.Τ  5  οηι  Κύριε  Κ  |  άνθρωπου  ΝΑΚΤ 
άδικοι»  Α  |  ε£βλοι/]  ρυσαι  Α  |  νποσκελισαι]  ρΓ  του  ΚΤ  6  παγίδας] 
παγίδα  ΚΤ  |  σκάνδαλα  Τ  |  οηι  διάψαλμα  Τ  7  ειπα]  ρτ  ρμ'  ογγογ6  πιοπ- 
οαίοπδ  Κ  (ροδίοα  οηι)  ειπον  Τ  |  Κνριος]  κέ  ̂ ΑΚΤ  9  οηι  με  ι°  Τ  | 
ενκαταλειπης  Α(?  Κ)Τ  |  οηι  διάψαλμα  ΑΤ  10  κόπος.,  .αυτούς  δυρ  Γ3.5 
βΐ  ϊη  ιης  Α*  |  κάλυψη  Τ  11  πνρος]  εν  πνρι  Κς·*ΑΚΤ  |  και  καταβαλεις 
αυτούς  επι  της  γης  Κ*  |  επι  της  γης]  οηι  Κ°·αΑΤ  εν  τη  γη  Κ  (ο  56(}(|  οοηίιιη^)  | 
οιη  και  ΛΚΤ  |  εν  ταλαιπ.  ο  ρΓαεο  οοηίιιηι;  Κ41··1  |  ου  μη]  ρΓ  κ  6<0·Λ  12  άν- 

δρα] ρΓ  ανηρ  γλωσσωδης  ου  (+  μη  Κ*  οηι  Κ<;  ;ι)  κατενθυνθησεται  επι  της  γης 
Β^μΜΚΑΚΤ  I  θηρευσαι  Τ  |  καταφθοράν]  διαφθοραν  ΝΑ;ιϊ  (διαφθραν  Α*) 
ΚΤ  13  ποίηση  Τ  |  των  πτωχών  Κα  :ιΤ  |  του  πένητος  6**  (των  πενήτων 
Κ0·3)  14  οηι  και  Α*  (ηαΙ>  κ  ΑαΤ<ιηβ>  |  εν]  συν  ΝεαΑΚΤ  |  προσώπου 
Ν  —  δΐίεΐι  28  ΒΚΑΤ  27  Κ 



ΟΧΙ.  I ΠΑΛΜΟΙ 

ΡΜ' 

Ψαλμοί  τψ  Αανείδ.  (Οχ£ΐ) 

Κύριε,  προς  σε  εκέκραξα,  εισάκουσαν  μον  ι 
πρόσχες  τι}  φωνή  της  δεήσεώς  μον 
εν  τω  κεκραγεναι  με  προς  σε. 

8  κατευθυνθήτω  η  προσευχή  μου  ως  θυμίαμα  ενώπιον  σου,  2 
επαρσις  των  χειρών  μου  θυσία  εσπερινή. 

ιθού,  Κύριε,  φυλακήν  τω  στόματί  μον,  3 

και  θύραν  περιοχής  περ'ι  τα  χείλη  μον. 
Λ  μή  ε  κ  κλίνες  τήν  καρδίαν  μον  εις  λόγους  πονηρίας,  4 

του  π ροφασίζεσθαι  προφάσεις  εν  άμαρτίαις, 
συν  άνθρώποις  εργαζομενοις  άνομίαν, 

και  ου  μή  συνδοιάσω  μετά  των  εκλεκτών  αυτών. 
5  παιδεύσει  με  δίκαιος  εν  ελεεί  κα\  ελέγξει  με,  5 

ελαιον  δε  αμαρτωλού  μή  λιπανάτω  τήν  κεφαλήν  μου· 
οτι  ετι  και  ετι  ή  προσευχή  μου  εν  ταΐς  εύδοκίαις  αυτών. 

6  κ ατε πόθησαν  εχόμενα  πέτρας  οι  κραταιοί  αυτών  6 
άκούσονται  τα.  ρήματα  μου,  οτι  ήδυνήθησαν. 

7 ώσεϊ  πάχος  γης  διερράγη  επ\  της  γής,  η 
διεσκορπίσθη  τα.  οστά  ήμών  παρά  τον  αδην. 

8  οτι  προς  σε,  Κύριε,  Κύριε,  οι  οφθαλμοί  μου,  3 
ε'πί  σε  ή'λπισα,  μή  άντανελης  τήν  ψυχήν  μου· 

9φύλαξόν  με  άπο  παγίδος  ης  συνεστήσαντό  μοι,  ο 
και  άπο  σκανδάλων  τών  εργαζομένων  τήν  άνομίαν. 

Ζ°πεσοΰνται  εν  άμφιβλήστρω  αυτού  άμαρτωλοί'  ίο 
κατά  μόνας  ειμί  εγώ  εως  ού  αν  παρέλθω. 

ΝΑΚΤ       0X11,  1  εκεκραξα  προς  σε  ΑΚΤ  |  προσχες]  προσθες  Κνί(1  |  της  φωνής  &\  | 
οιώ  με  Κ  2  επαρσις]  ρΓ  η  Κ  3  βθον  Κ*  (θου  δ*0·3)  4  πονηρίας] 
πονηρούς  |  ανομιαν]  ρΓ  την  £\ε·3ΑΚΤ  |  σννδοιασω  (συνδυάσω  #.0ΆΑ*(?Κ) 
Τ)]  βνδυασω  ί\*  5  παίδευση  Τ  |  οπι  εν  ελεεί  Κ  |  ελεγξη  Τ  |  οηι  δε  Κ* 
(ηαο  ̂ ε·3)  |  λιπανάτω]  πιανατω  Κ  |  οπι  ετι  2°  Κ  Α  Κ.  Τ  6  κραταιοί]  κριται 
Κε·3ΚΤ  |  τα  ρήματα]  οηι  τα  ̂ *  (ηαβ  Κε·3)  |  ηδννηθησαν  Β*£νε·3ΚΤ]  ηδνν- 
θησαν  Β5  Κ*  ̂   (Γοη>  Α  7  διερραγη]   ερραγη  Ν°3Κ  εραγη  Τ  |  διεσκορ- 
πισθησαν  Κ*  (-σθη  Κ0·3)  |  ημων]  αυτών  Β*5  Κε·3  Α3  ΚΤ  8  οηι  Κι-οιε 
2ο  Κ*Α*Τ*  (ηαο  Ν^Α^Τ1)  |  σε  2°]  σοι  Β3^^  Νε·3ΑΚΤ  9  σκαν- 

δάλου Α  10  αμαρτωλοί]  ρΐ"  οι  &ε·3ΑΚΤ  |  εγω  ειμι  Κ.  |  οηι  αν  ΝΑΚΤ  — 
δίκΑ  24  ΒΤ  23  ΝΑΚ 

4°4 



ΨΑΛΜΟΙ ΟΧΙ,ΙΙ  τ 

ΡΜΑ  Β 

Συνέσεως  τφ  Ααυειδ  έν  τφ  είναι  αυτόν  έν  τφ 
σπηλαίω'  προσευχή. 

2  2 Φωνή  μου  προς  Κύριον  εκεκραξα, 
φωνή  μου  προς  Κυρών  εδεήθην. 

3  3ε'κχεώ  εναντίον  αύτοϋ  την  δεησ'ιν  μου, 
την  θλίψιν  μου  ενώπιον  αυτού  άπαγγεΧώ. 

4  4εν  τω  εκΧείπειν  εξ   εμοΰ  το   πνεΰμά  μου,   και   συ   εγνως  τάς 

τρίβους  μου· 
εν  όδώ  ταύτη  η  επορευόμην  έκρυψαν  μοι  παγίδα. 

5  5κατενόουν  εις  τα.  δεξιά  και  επέβΧεπον, 
οτι  ουκ  ην  6  επιγινώσκων  με· 

άπώλετο  φυγή  άπ'  εμοΰ, 
και  ουκ  εστίν  6  ε  κ  ζητών  την  ψυχή  ν  μου. 

6  6 προς  σε,  Κύριε,  εκεκραξα,  καϊ  είπα  Σύ  εί  ή  εΧπίς  μου, 
μερίς  μου  εν  γη  ζώντων. 

7  7πρόσχες  προς  την  δέησίν  μου, 
οτι  εταπεινώθην  σφόδρα" 

ρϋσαί  με  εκ  τών  καταδιωκόντων  με, 
οτι  εκραταιώθησαν  υπ  ε  ρ  ε  με. 

8  Ηεξάγαγε  εκ  φυΧακης  την  ψυχήν  μου, 
του  εξομοΧογησασθαι  τώ  ονόματι  σου,  Κυριε' 

ε'με  ΰπομενοΰσιν  δίκαιοι  εως  ου  άνταποδως  μοι. 

ΡΜΒ' 

Ψαλμός  τφ  Δαυείδ,  οτε  αυτόν  ό  νΙο$  καταδιώκει, 

ι  Κύριε,  είσάκουσον  της  προσευχής  μου, 
ενώτισαι  την  δέησίν  μου  εν  τη  αλήθεια  σου, 
επάκουσόν  μου  εν  τη  δικαιοσύνη  σου· 

Ο,ΧΙΛ  2  φωνή  2°]  ρΓ  και  η  Α  |  Κυριον  7°]  τον  θν  ΑΤ  τον  θεον  μου  Κ.  \  ΝΑΚΤ 
εδεηθην]  και  προσεσχεν  μοι  Α  3  εναντίον]  ενώπιον  Κ0·1  ΑΚΤ  |  απαγγελω] 
αναγγέλλω  Κ  4  εκλιπειν  Κ  |  παγίδα  μοι  ̂ -^ΑΤ  5  οτι]  και 

Κ  Τ  |  απολετο  Α  \  εστίν]  ην  Κ  6  εκεκραξα  προς  σε  κε  ΑΚΤ  |  οηι 
και  Κ0·* ΑΚΤ  |  ειπα]  ειπον  Τ  |  μερις  μου]  +  ει  {*0·3Τ  7  προς]  εις  ΑΚ  \ 
εταπεινώθην  σφοδρά  8ΐιρ  Γ3.5  Κ3  8  οηι  Κύριε  Κ0·α  ΚΤ  |  υπομενουσι  Κ  |  οι» 
Βΐΐρ  τα»  Α*  |  ανταποδώσεις  Κ  (Γοιΐ  -σης)  —  8ΐϊοΗ  19  ΒΚίί.  2θ  Α  ιη  Τ 
ΟΧΙΛΙ  1  ο  υιος  καταδιώκει]  ο  υιος  κατεδιωξεν  Α  εδιωκεν  Αβεσσαλωμ  ο  υιος 
αυτού  Κ  ο  υιος  αυτού  κατεδιωκεν  Τ  |  επακουσον]  εισακουσον  ΑΚΤ 

4°5 



οχυι  2 ΠΑΛΜΟΙ 

2  και  μη  εισέΧθης  εις  κρίσιν  μετά  τον  δούλου  σον, 
Ότι  ον  δικαιωθησεται  ενώπιον  σον  πάς  ζών. 

^εταπείνωσεν  εις  την  γην  την  ζωην  μον 
εκάθισεν  με  εν  σκοτεινοϊς  ώς  νεκρούς  αιώνος· 

4  κα\  ηκηδίασεν  επ'  (με  το  πνενμά  μον, 
εν  εμο\  εταράχθη  η  καρδία  μον. 

5εμνήσθην  ημερών  αρχαίων, 
κα\  εμεΧετησα  εν  πάσι  τοϊς  εργοις  σον, 
εν  ποιημασιν  τών  χειρών  σον  εμεΧετων. 

('διεπετασα  τάς  χείράς  μον  προς  σε, 
η  ψνχη  μον  ώς  γη  αννδρός  σοι.  διάψαλμα. 

7ταχύ  εισάκονσόν  μον,  Κύριε, 
έξεΧιπεν  το  πνενμά  μον 

μη  απόστρεψες  το  πρόσωπον  σον  απ*  εμον, 
και  δμοιωθήσομαι  τοϊς  καταβαίνονσιν  εις  Χάκκον. 

8άκονστ6ν  ποίησόν  μοι  το  πρωί  το  εΧεός  σον, 
οτι  επ\  σοι  ή'Χπισα· 

"γνώρισαν  μοι,  Κνριε,  όδόν  εν  η  πορενσομαι, 
οτι  προς  σε  ηρα  την  ψνχήν  μον. 

9εξεΧον  με  εκ  τών  εχθρών  μον,  Κνριε, 
οτι  προς  σε  κατεφνγον. 

10δίδαξόν  με  τον  ποιεΐν  το  θεΧημά  σον,  Ότι  θεός  μον  ει  σύ· 
το  πνενμά  σον  το  αγιον  οδηγήσει  με  εν  τη  ενθεία. 

11  ένεκα  τον  ονόματος  σον,  Κνριε,  ζήσεις  με  εν  τη  δικαιοσννη  σον, 
εξάξεις  εκ  ΘΧίψεως  την  ψνχήν  μον 

32  και  εν  τω  εΧεει  σον  ε'ξοΧεθ  ρεύσεις  τονς  εχθρούς  μον, 
και  άποΧεΊς  πάντας  τονς  θΧίβοντας  την  ψνχήν  μον 
Ότι  δοΟλοί  σού  είμι  εγώ. 

ΝΑΚΤ       2  των  δούλων  Κ*  (του  δούλου  Κ1)  3  εταττεινωσεν]  ρΓ  οτι  κατεδι- 
ωξεν  ο  εχθρός  την  ψυχην  μου  Β3ΐ)  (π,£>  ΚΚΤ  |  την  γην]  οιώ  την  ΑΚΤ  |  εκα- 
θισαν  £νΚ  |  σκοτινοις  ΑΤ  |  νεκροις  Α*  (νεκρούς  Α3?)  4  εττ  εμε]  εν  εμοι 
Κ  5  εμνησθη  Κ  |  οπί  και  £\ε·3Τ  |  πασιν  ΑΚΤ  6  προς  σε  τας 
χείρας  μου  Κε·3ΑΚΤ  |  οπί  διαψαλμα  Τ  7  μον  ι°  Ιήδ  50Γ  Τ  |  εξελβιττερ  ΑΤ 
8  ακονστον]  +  μοι  Κ*  (οιπΚε·3)  |  ττορβνσωμαι  Τ  |  προς  σε]  +  κε  ̂ ε·3  9  οπί 
οτι  Νε·3Τ  |  κατέφυγα  Κε·3ΚΤ  10  θεος  μον  ει  σν]  σν  ει  ο  θς  μου  £"$ε·3ΚΤ 
οπί  Α  |  αγιον]  αγαθόν  &ε·3ΚΤ  |  τη  ευθεία]  γη  ευθεία  ΑΚΤ  11  ένεκεν 
ΚΤ  |  ζήσης  Τ  |  εν  τη  δικαιοσ.  σου  ο  δεης  εοηΐιιη§  ΚΤ  |  εξαξης  Τ  12  βίο- 
λεθ ρεύσης  Τ  |  δοιΛο$  σου  ειμι  εγώ]  εγω  δούλος  σου  ειμι  Κε·3ΑΤ  δουλοϊ  σος 
ειμι  Κ  —  δΐίεΐι  3ΐ  Β  29  ΝΤ  30  Α  31  Κ 
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ΨΑΛΜΟΙ ΟΧΙΛΙΙ  II 

ΡΜΓ'  Β 

Τφ  Ααυείδ,  προς  τον  Γολιάδ. 

ι  ΈυΧογητός  Κύριος  6  θεός  μου,  6  διδάσκων  τάς  χειράς  μου  εις 
παράταξιν, 

τους  δακτύλους  μου  εις  πόΧεμον 

%        ̂ εΧεός  μου  και  καταφυγή  μου, 
άντιΧήμπτωρ  μου  και  μύστης  μου, 

ν  περασπιστης  μου  και  επ    αυτώ  ήΧπισα, 
ό  ύποτάσσων  τον  Χαόν  μου  υπ  Ιμέ. 

3  ΛΚύριε,  τ'ι  εστίν  άνθρωπος  οτι  εγνώσθης  αύτω, 
η  υιός  ανθρώπου  οτι  Χογίζη  αυτόν; 

4  4 άνθρωπος  ματαιότητι  ώμοιώθη, 
αί  ημεραι  αυτού  ώσε\  σκιά  παράγουσιν. 

5  5Κυρΐ€,  κΧΊνον  ουρανούς  σου  κα\  κατάβηθι, 
αψαι  τών  ορίων  κα\  καπνισθήσονταΐ' 

6  6αστραψον  άστραπήν  και  σκορπιείς  αυτούς, 
εξαπόστειΧον  τα.  βεΧη  σου  και  συνταράζεις  αυτούς. 

7  7  εξαπόστειΧον  την  χειρά  σου  εξ  ύψους, 
εξεΧού  με  και  ρΰσαί  με  εξ  υδάτων  ποΧΧών, 

εκ  χειρός  υιών  άΧΧοτρίων, 
δ  Ηών  τό  στόμα  εΧάΧησεν  ματαιότητα, 

και  η  δεξιά  αυτών  δεξιά  αδικίας. 

9        9ό  θεός,  ωδην  καινην  ασομα'ι  σοι, 
εν  ψαΧτηρίω  δεκαχόρδω  ψαΧώ  σοι, 

:ο       ,0τώ  διδόντι  την  σωτηρίαν  τοϊς  βασιλεΰσιν, 
τω  Χυτρουμενω  ΑαυεΙδ  τον  δοΰΧον  αυτού. 

ιι  εκ  ρομφαίας  πονηράς  17 ρΰσαί  με,  και  εξεΧού  με  εκ  χειρός  υιών 
άΧΧοτρίων, 

ών  τό  στόμα  εΧάΧησεν  ματαιότητα, 

και  η  δεξιά  αυτών  δεξιά  αδικίας· 

ΟΧΙ,,ΙΙΙ  1  οηι  προς  τον  Τολιαδ  Λ  |  Γολιάθ  Τ  2  ο  νποτασσων]  ΚΑΚΤ 
οπή  ο  Κ*  (ηαο  Κ°·η)  |  μου  6"  ΒίΚό*&Κ.Τ]  σου  Κ*  αυτόν  Α  3  τι]  τις  ΑΤ  | 
εγνωσθης]  ε~/νωρισΟης  ̂   |  αντω]  αντον  Κ  4  ωμοιωθη]  ομοιοτητι  Κ  |  σκιαι 
Κε:ιΑ*Τ  5  κε  (ύο)  Τ**1  |  Οία  σου  Κ  |  των  ορέων]  ορη  Κ  6  αστρα- 
πην]  +  σον  Αη?Τ  |  σκορπιεις]  εις  δΐιρ  γο.5  Β3(νκ1),'  |  σννταραξης  Τ  8  μαται- 

ότητας Τ  9  ασωμαι  Τ  10  την  σωτηρίαν]  οτα  την  Λ  |  βασιλεΰσιν 
(βασιλεσονσιν  (ί>ΐο)  Κν'ά)]  +  αυτόν  Κ  |  οηι  τον  δουλον  αντου  Κ  |  εκ  ρομφαίας 
πονηρας  ε  ρΓαεοεΛ  εοηϊυη§  ΑΚΤ  11  «ξελοιι  με  και  ρυσαι  με  Κ  \  οηι 
εξελον  με  ς\*  (παΙ>  εξελου  μαι  Κς·;ι)  |  ματαιότητας  Τ 
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ΟΧΓ,ΙΙΙ  12 ΨΑΛΜΟΙ 

Β       12 ων  οι  υίόι  ως  νεόφυτα  ηδρυμμένα  εν  ττ\  νεότητι  αυτών,  ι2 
αί  θυγατέρες  αυτών  κ* καλλωπισμένοι,  περικεκοσμημέναι  ώς 

ομοίωμα  ναοΰ' 
13τα  ταμεία  αυτών  πλήρη,  έξερενγόμενα  εκ  τούτου  είς  τούτο·  13 

τα  πρόβατα  αυτών   πολύτοκα,    πληθύνοντα  εν   ταις  έξόδοις 
αυτών, 

14  οι  βόες  αυτών  π  αχείς '  ι4 
ουκ  εστίν  κατάπτωμα  φραγμού  ουδέ  διέξοδος 

ουδέ  κραυγή  εν  ταΐς  επαυλεσιν  αυτών. 

1$  ε  μακάρισαν  τον  λαον  ω  ταΰτά  εστίν,  1 5 
μακάριος  ό  λαός  ου  Κύριος  6  θεός  αυτού. 

ΡΜΔ 
Χΐνεσις  του  Ααυείδ. 

Υψώσω  σε,  ό  θεός  μου  6  βασιλεύς  μου,  ι 
κα\  ευλογήσω  το  ονομά  σου  εις  τον  αιώνα  κα\  εις  τον  αιώνα 

του  αϊώνος' 

'καθ'  έκάστην  ήμέραν  ευλογήσω  σε,  2 
και  αΐνέσω  το  ονομά  σον. 

3  μέγας  ό  κύριος  κα\  αινετός  σφόδρα,  3 
και  της  μεγαλωσύνης  αυτού  ουκ  εστίν  πέρας. 

Α γενεά  και  γενεά  επαινέσει  τά  εργα  σου,  και  την  δύναμίν  σου  4 
άπαγγελούσιν 

5  και  την  μεγαλοπ ρέπειαν  της  δόξης  της  άγιωσύνης  σου  λαλη-  5 
σονσιν, 

και  τά  θαυμάσιά  σον  διηγήσονται· 
6  και  την  δύναμιν  τών  φοβερών  σου  έρούσιν,  6 

ΟΧΙΛν 

12  ων  5ΐΐρ  Γαδ  Α3  |  οι  υιοί]  οιη  οι  ΝΚ  +  αυτω»»  Κ°·3ΑΤ  |  ηδρυμμένα]  ηδρν- 
μενα  ΒΒΚ  (ηίδΐ  ΓογΙ  ιδρυμένα)  ιδρνμμενα  ̂ ε·3Τ  \  ως  ομοίωμα]  εν  ομοιωματι  Κ 
13  ταμία  ΑΤ  |  εί-ερενομενα  Α  |  τούτου]  +  του  £ν*  (οιή  ί*1)  |  πλντοκα  Ο,* 
(πολυτ.  &ι)  |  εξοδοις]  διέξοδοι*  Κ  14  επαυλεσιν]  πλατιαις  ^&ΚΤ 
15  εμακαρισα  Κ*  (-σαν  ̂ -3)  |  ου]  σον  Κ*  (ου  Κ0·3)  |  αυτοί;]  +  εστίν  ί<*  (οιη 
Νε·3)  —  δΐϊοΐι  35  Β**  3^  ΑΚ  38  Τ  ΟΧΕίν  1  αινεσεως  ΚΑΤ  |  τω  Δαδ 
ΑΚΤ  |  θε  Ν*  (ο  θεος  Κ0·3)  |  οηι  μου  ι°  Α*  (ΗίΛ  Α3ΪΠ1§)  Τ  |  βασιλευ  Ν*  (ο 
βασιλεύς  Κ0·3)  2  ήμερα  Α  |  σου  ]  +  εις  τον  αιώνα  \  και  εις  τον  αιώνα  του 
αιώνος  ΝΑΚΤ         3  ο  κνριος]  οιη  ο  Ν0·3  ΑΚΤ  |  μεγαλοσύνης  Τ  4  γενεά 
■2°]  + α  Κ*  |  επαινέσει  (-σηΤ)]  αινεσει  Α*  (αιπενεσει  Α3?)  |  δυναμιν]  δυναμι  δίψ 
γ&§  Β3?  |  απαγγελουσιν]  αναγγελονσιν  Α*νι<^  5  οπι  και  ι°Χε  3ΚΤ  |  μεγαλο- 
πρεττιαν  £\ΑΤ  |  δοξης]  +  σου  Α  |  της  αγιωσννης  (αγιοσ.  ΑΤ)]  5,  5  δΐιρ  Γαδ  Α3 
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ΠΑΛΜΟΙ ΟΧΙΛΥ  ΐ8 

κα\  την  μεγαΧωσύνην  σον,  διηγήσομαι  αυτήν,  Β 
και  την  δνναστείαν  σον  ΧαΧήσονσιν. 

7  7 μνήμην  του  πΧήθονς  της  χρηστότητός  σου  ε'ξερεύξονται, 
κα\  τη  δικαιοσύνη  σου  άγαλΧιάσονται. 

8  8οικτίρμων  και  ελεήμων  6  κύριος, 

μακρόθυμος  και  7τολυ6'λ€θ?· 
9  9χρηστ6ς  Κύριος  τοις  νπομενονσιν, 

και  οι  οικτειρμοι  αυτόν  επι  πάντα  τα  εργα  αυτού. 

ίο       10 εξομοΧογησάσθωσάν  σοι,  Κύριε,  πάντα  τά  εργα  σου, 
και  οι  οσιο'ι  σον  ενΧογησάτωσάν  σε· 

ιι       ιιδόξαν  της  βασιλείας  σον  ερούσιν, 
και  την  δνναστείαν  σον  ΧαΧήσονσιν, 

ΐ2       τ~τού  γνωρίσαι  τοις  νίοϊς  των  ανθρώπων  την  δνναστείαν  σον 
και  την  δόξαν  της  μεγαλοπρέπειας  της  βασιλείας  σον. 

ΐ3       Ιλή  βασιλεία  σον  βασιλεία  πάντων  των  αιώνων, 
και  ή  δεσποτία  σον  €ν  πάση  γενεά  και  γενεά. 

ΐ4       14  πιστός  Κύριος  εν  το"ις  Χόγοις  αντού, 
κα\  όσιος  εν  πάσι  τοΊς  εργοις  αντον· 

νποστηρίζει  Κνριος  πάντας  τονς  καταπίπτοντας, 
και  άνορθοι  πάντας  τονς  κατερραγμενονς. 

ΐ5       1ζοι  οφθαλμοί  πάντων  εις  σε  εΧπ'ιζονσιν, 
και  συ  δ'ιδως  την  τροφήν  αυτών  εν  ευκαιρία· 

ι6  16 ανοίγεις  σν  τάς  χειράς  σον,  και  εμπιπλάς  πάν  ζώον  ευδοκίας. 
ΐ7       17δίκαιος  Κνριος  εν  πάσαις  ταΐς  όδοις  αντον,  κα\  ΰσιος  εν  πάσιν 

τοις  εργοις  αυτού. 

ι3       ̂ εγγύς  Κύριος  πάσιν  τοΊς  επικαΧουμενοις  αυτόν, 
πάσι  τοις  ε'πικαλουμένοις  αυτόν  εν  άΧηθεία· 

6  και  την  μεγαλωσυνην  σου  διηγήσομαι  αυτήν  ηοη  ίηδΐ  Β1·  οπι  £\*  (Ηαΐ)  ΝΑΚ.Τ 
και  την  μεγ.  σου  διηγησονται  ί^·3)  |  την  μεγ.  σου  διηγησωνται  δπρ  ταδ  Αα  | 
μεγαλοσυνην  Τ  |  διηγησομαι  αντην]  δίηγησονται  Ι\Τ  |  οπι  και  την  δυναστειαν 
σου  λαλησονσιν  Κε·*Κ.Τ  |  δνναστιαν  £ί*Α  7  την  δικαιοσννην  Κ  |  άγαλ- 

Χιάσονται] υψωθησονται  δυρ  ταδ  ΑΆ  8  οικτειρμων  ̂ Α  9  νπομε- 
νονσιν] +  αντον  Α  σννττασιν  Κ°·αΚΤ  |  οικτιρμοι  I!1  Γ  10  εξομοΧογεισ  θ  ω- 

σάν \\        11  βασιλιάς  Β*  Κ  (-λείας  Βα1,ΑΤ)  |  δνναστιαν  12  δνναστειαν 
(-τιαν  &Τ)]  δυναμιν  Α  \  μεγαλοπρεπιας  ΚΑΤ  |  βασιλιάς  Β*  (-λ«α$  ΒΛ,)) 
13  σου  ι°]  +  Κυριε  Κ  |  βασίλεια  2°]  βαλεια  ]>*  £\*  (βασίλεια  [σι  δΐιρ€ΓδθΓ] 
Β^Κ1)  |  δεσττοτεια  \)']>  14  τοις  λογοις]  ρΓ  πασιν  Κ^ΚΤ  \  πασι]  πασιν 
Κ  Τ  |  κατεραγμενονς  Τ  15  διδονς  Κ  16  ανοίξεις  Α  |  τας  χείρας] 
την  χείρα  ̂ '·;ιΚΤ  |  ενπιπλας  Κ  (μπιμπλας  Τ  17  αντον  ΐ°]  αΐ'  81ΐρ  ΓΠδ 
Αα  I  οσιοις  Χ*  (όσιος  Κ?)  |  πασιν]  πασι  Κ  18  οπι  πασι  τοις  επικαλού- 

μενους αντον  (ι°)  ̂ *Α*  (ηαϊ>  πασιν  τοις  επικ.  αντον  Κς·8ΑΒ)  |  7τασι]  τασιν  ΚΤ| 
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αχι,ιν  ΐ9 ΨΑΛΜΟΙ 

Κ       '9 θέλημα  τών  φοβούμενων  αυτόν  ποιήσει, 
και  της  δεήσεως  αυτών  έπακονσεται  και  σώσει  αυτούς. 

ΜφνΧάσσει   Κύριος   πάντας  τους  αγαπώντας  αυτόν,   καϊ  πάντας 
τους  άμαρτωΧονς  έζοΧεθρεύσει. 

"αινεσιν  Κυρίου  ΧαΧήσει  το  στόμα  μου, 
και  ευΧογείτω  πάσα  σαρξ  το  όνομα  το  άγιον  αυτού 
εις  τον  αιώνα  και  £ΐρ  τον  αιώνα  τού  αΙώνος. 

ΡΜΕ' 

Αλληλούια·  'Α77α^ου  καί  Ζαχαρίου.  (ΟΧίΓνί) 
Αΐνει,  ή  ψυχή  μου,  τον  κύριον  ι 

2αίνεσω  Κύριον  εν  ζωη  μον,  ι 
■ψ'αλώ  τώ  θεώ  μον  εως  υπάρχω. 

3μή    πεποίθατε    67τ'    Άρχοντας    και    έφ'    νιους    ανθρώπων,    οις  3 
ουκ  εστίν  σωτηρία· 

'εζεΧενσεται  το  πνεύμα  αντού  4 
και  επιστρέψει  εις  τήν  γην  αυτού· 
εν  εκείνη  τη  ημέρα  άποΧούνται  πάντες  οι  διαλογισμοί  αυτών, 

^μακάριος  ον  ό  θεος  Ίακώ/3  βοηθός,  5 
ή  έΧπις  αυτού  έπ\  Κύριον  τον  θευν  αυτού· 

°τόι>  ποιήσαντα  τον  ούρανόν  και  την  γην,  6 
την  θάΧασσαν  και  πάντα  τά  εν  αύτοϊς· 

τον  φυΧάσσοντα  άΧήθειαν  εϊς  τον  αιώνα, 
7 ποιούντα  κρίμα  τοις  άδικονμένοις,  - 

δίδοντα  τροφήν  το"ις  πεινώσιν. 
Κύριος  Χύει  πεπεδημενονς· 

^Κύριος  άνορθοϊ  κατερραγμένονς·  8 
Κυριοί  σοφοί  τνφΧονς· 

Κύριος  αγαπά  δικαίους· 

^ΑΚΤ       19  ποίηση  Τ  |  έπακονσεται]  επακουσει  Κ*  εισακούσει  ^€·Ά  εισακονσεται  ΚΎ 
20  εξολεθρενει  Κ  21  λαλήσει]  ει  Γ650Γ  Α1  Χαληση  Τ  |  τω  αιωΐΌ$  Κ* 
(τον  αι.  Κ1)  —  δΙίεΗ  42  Β  36  ̂   Φ  ΑΚΤ  ΟΧΙΑ7"  1  Κγγεον ΑΤ  ί  Ζακκαριον  (νεί  ροίΐιΐδ  Ζακχ.)  Κ  2  ζωη]  ρχ  τη  Κ  3  οηι 
και  Κ^Τ  |  €0]  €7τι  Κε3ΚΤ  67Γ  Α  4  αυτόν  2°]  αυτός  £\*  (αυτού  Ν0·3)  | 
αυτών]  αντον  Τ  5  ον]  σον  (ον  ̂ε·3)  |  βοηθο$]  +  αντον  £<ε·3ΚΤ  6  τον 
■ποιήσαντα]  τον  ποιησαντος  Κ  |  αντοι$]  αντη  Τ  |  αΧηθιαν  Κ  8  κ$  σοφοί 
τνφλονς  κ~ϊ  ανορθοι  κατερραγμένονς  (κατεραγμ.  Τ)  ̂ ε·3Τ 

4Ι0 



ΨΑΛΜΟΙ αχινι  ίο 

ο        9Κυριος  φνλάσσει  τονς  προσηλύτους,  -Β 
όρφανόν  και  χηραν  αναλημψεται, 
και  όδόν  αμαρτωλών  άφανιει. 

ίο        10βασιλεύσει  Κύριος  εις  τον  αιώνα,  ό  θεός  σου,  Σιών, 
εις  γενεάν  και  γενεάν. 

ΡΜΡ' 

'ΑΧληΧουιά'  Άγγαίου  και  Ζαχαρίον. 

ι  Αινείτε  τον  κύριον,  οτι  αγαθόν  ψαλμός· 

τω  θεω  ημών  ηδυνθε'ιη  α'ίνεσις. 
2  2 οικοδομών  Ιερουσαλήμ  6  κύριος, 

κα\  τας  διασποράς  τον  Ίσραηλ  επισυνάψει· 
3  3 6  ιώμενος  τους  συντετριμμένους  την  καρδίαν, 

καϊ  δεσμεύων  τα  συντρίμματα  αυτών 

4  4ό  αριθμών  πλήθη  άστρων, 
κα\  πάσιν  αύτοϊς  ονόματα  καλών. 

5  3 μέγας  6  κύριος  ημών, 
κα\  μεγάλη  η  ισχύς  αυτού, 
καϊ  της  συνέσεως  αυτόν  ουκ  εστίν  αριθμός. 

6  6άναλαμβάνων  πραεις  6  κύριος, 
ταπεινών  δε  Αμαρτωλούς  εως  της  γης. 

7  'έξάρξατε  τώ  κυρ'ιω  εν  εξομολογήσει, 
ψάλατε  τω  θεω  ημών  εν  κιθάρα, 

8  5τώ  περιβάλλοντι  τον  ούρανόν  εν  νεφελαις, 
τω  ετοιμάζοντι  τη  γι)  ύετόν, 

τω  εξανατελλοντι  εν  ορεσι  χόρτον 
και  χλόην  τη  δουλεία  τών  ανθρώπων, 

ο        9 και  διδόντι  τοΊς  κτηνεσι  τροφην  αυτών 

και  τοίς  νοσσοίς  τών  κοράκων  τοΊς  ε'πικαλουμένοις  αυτόν. 
ίο       }0ούκ  εν  τη  δυναστεία  του  Ιππου  θελήσει, 

ούδε  εν  τα'ις  κνήμαις  του  ανδρός  εύδοκεϊ· 

9  αφανίσει  Λ  10  αιώρα]  8€ό|  ΓΠ5  ι  Ιίΐ  ίη  Α  |  Σειων  Τ  |  €(?  γενεαν  κ.  ΝΑΚ.Τ 
γενεάν]  εν  γενεά  κ.  γενεά  Κ  —  8ΐΐοη  23  22  Α  Κ         ΟΧΙΑτΙ  1  λγγεον 
ΑΤ  |  Τ,ακχαριου  Κ  \  τον  κνριον]  οηι  τον  Ν  \  αγαθόν  ΒΚ*®ΑΤ]  αγαθοί  Κ*  Κ  ( 
αινεσιτ]  \>γ  η  Κ  Τ  2  οιτι  και  Κε·3Τ  |  επισύναψη  Τ  3  τη  κάρδια  £χς·ΛΙ\.Τ 
5  αυτού  ι°]  ον  δυρ  γ&<>  Α1  6  της  γης]  οηι  της  Τ  8  οιτι  και  χλοην 
τη  δουλεία  των  ανθρ.  Λ  |  δονλια  £<Τ  9  οηι  και  ι°  Κς·3Κ.Τ  |  διδοντι]  ]>Γ  τω 
Κ  |  κτηνεσιν  Κ  |  νεοσσοιτ  Κς·ΗΑΚΤ  10  τη  δυναστεία  (-τια  ̂ Τ)]  οηι  τη  Κ  | 
θελήσει]  δϋ^  Γίΐ8  ι  Ηί  ΐη  Α  θελνσν  Τ  |  κνημαις]  σκηναις  Κ  |  6ΐ»δοκα]  ευδοκήσει  Κ 
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αΧΙΛΓΙ  II ΨΑΛΜΟΙ 

Β       "εύδοκεΐ  Κύριος  εν  τοΊς  φοβουμενοις  αυτόν  τι 
και  £ν  πάσιν  τοις  ελπ'ιζουσιν  ςπι  το  έλεος  αύτοϋ. 

ΡΜΖ' 

Άλλ^λοι/ιά'  Αργαίου  και  Ζαχαρίου.  ΟΧΙΛΊΙ 
Έπαίνει,  Ιερουσαλήμ,  τον  κύριον,  ι  (12) 

αίνε  ι  τον  θεόν  σου,  Σειών 

2 οτι  ενίσχυσεν  τους  μοχλούς  των  πυλών  σου,  2  (13) 
εύλόγησεν  τούς  υιούς  σου  εν  σοι. 

3ό  τιθε\ς  τα.  οριά  σου  εϊρήνην,  3  (14) 
και  στεαρ  πυρού  εμπιπλών  σε· 

4ό  άποστελλων  το  λόγων  αύτού  ττ}  γη,  4  (15) 
εως  τάχους  δραμειται  ό  λόγος  αυτού· 

5τού  δίδοντος  χιόνα  ώσε'ι  εριον,  5  (*6) 
όμ'ιχλην  ώσει  σποδον  πάσσοντος· 

6βάλλοντος  κρύσταλλον  αυτού  ώσεϊ  βωμούς,  ό  (17) 
κατά  πρόσωπον  ψύχους  αύτού  τις  ύποστήσεται; 

7  άποστελεΐ  τον  λόγον  αύτού  και  τήξει  αύτά·  7  (ιδ) 
πνευσει  το  πνεύμα  αύτού,  και  ρυήσεται  ύδατα. 

έάπαγγελλων  τον  λόγοι/  αύτού  τώ  Ιακώβ,  8  (19) 
δικαιώματα  κα\  κρίματα  αύτού  τώ  Ισραήλ. 

9ούκ  επο'ιησεν  ούτως  παντί  εθνει,  9  (2°) 
κα\  τα.  κρίματα  αύτού  ούκ  εδήλωσεν  αύτοΐς. 

ΡΜΗ' 
*  Αλληλούια*  Άγγαίον  και  Ζάχαρων.  ΟΧΙ,νΐΙ 

Αινείτε  τον  κύριον  εκ  των  ουρανών,  ι 
αινείτε  αυτόν  εν  τοις  ύψίστοις. 

2αινεΊτε  αυτόν,  πάντες  οι  Άγγελοι  αύτού·  2 

ΝΑΚΤ  11  ευδοκεί]  ενδοκησεν  (νεί  ηνδ.)  Κ  |  εν  ο'ι$]  επι  Κ  |  οπι  πασιν  Κ0·3ΚΤ  | τους  ελπίζονται  Κ  —  8ίίο1ι  25  ΒΝ  ίο  Α  23  Κ  ι\  Τ  ΟΧΙ,νΐΙ  1  Αγγεον 
ΑΤ  |  Ζακχαριον  Κ  |  αινείς  Κ*  (5  Γ25  Κ?)  |  Σιων  Β^Α  3  ειρηνην]  δεη  ταδ 
2  νεί  3  ϋίί  ϊη  Α  |  ενπιμπλων  Κ  εμπιμπλων  Τ  |  σε]  σοι  4  ο  απο- 
στελλων]  οπι  ο  ̂ *  (ηζο  Κε·&)  |  το  λόγιοι/]  τον  λογον  Τ  |  ω$  ταχνς  Κ*  (εω$ 
τάχους  £<ε·3)  5  του  δίδοντος]  οπι  τον  Τ  |  χιονα]  +  αντον  #.ΖΆΤ  |  ομίχλη 
^*  {-χλνν  ̂ °·3)         6  ψνχονς  Γ650Γ  Α1  |  νποστησεται]  ν  ΓεδΟΓ  Α1  7  απο- 
στελει]  εξαποστελλει  Κ  εξαποστελει  Τ  |  πνενσει]   πνενσαι  ί<*  (-σει 
πνευση  Τ  8  απαγγελλων]  ατταγγελων  Α  ρΓ  ο  Κε·3  Κ.  Τ  |  τον  λογον]  το 
λογιον  Κ.  |  και  κρίματα  αντον  τω  Ιηλ  δίαρ  ταδ  εΙ  ίη  ηι§  Α3  —  δΐΐοΗ  ι8 
ΒΝΑΚΤ  ΟΧΙΛΤΙΙ  1  Αγγεον  ΑΤ  |  Ζακχαριου  Κ  |  ταν  κν  Ν*  (τον  κν  Κ1) 
2  οι  άγγελοι]  οιτι  οι  £< 
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ΠΑΛΜΟΙ ΟΧΙΛΧ  I 

αινείτε  αυτόν,  πασαι  αι  δνναμεις  αυτόν.  η 
3  3αΙνειτε  αυτόν,  ήλιος  κα\  σελήνη· 

αινείτε  αυτόν,  πάντα  τα  άστρα  κα\  το  φώς. 
4  *  αινείτε  αυτόν,  οι  ουρανο\  των  ουρανών, 

και  το  ύδωρ  το  υπεράνω  των  ουρανών. 
5  5αίνεσάτωσαν  το  όνομα  Κυρίου- 

οτι  αυτός  είπεν  κα\  εγενήθησαν, 
αυτός  ενετείΧατο  και  εκτίσθησαν. 

6  6εστησεν  αυτά  εϊς  τον  αιώνα 
και  εις  τον  αΙώνα  τοΰ  αΐώνος' 
πρόσταγμα  εθετο,  και  ου  παρελεΰσεται. 

η        7  αινείτε  τον  κύριον  εκ  της  γης, 
δράκοντες  και  πάσαι  άβυσσοι· 

8  8πί)ρ,  χάλαζα,  χιών,  κρύσταλλος,  πνεύμα  καταιγίδος, 
τα  ποιουντα  τον  λόγοι*  αυτοί)· 

9  9τά  ορη  και  πάντες  βουνοί, 
ξύλα  καρποφόρα  και  πάσαι  κέδροι· 

ίο       10 τα  θηρία  και  πάντα  τα  κτήνη, 
ερπετά  και  πετεινά  πτερωτά" 

ιι       "βασιλείς  της  γης  και  πάντες  λαοί, 
άρχοντες  και  πάντες  κριτα\  γης· 

12       12 νεανίσκοι  και  παρθένοι, 
πρεσβΰται  μετά  νεωτέρων 

ΐ3       ϊ3αίνεσάτωσαν  το  όνομα  Κυρίου, 
οτι  ύψώθη  το  όνομα  αυτού  μόνου, 

ή  εξομολόγησις  αύτοΰ  επ\  γης  και  ουρανού· 
ΐ4       14  και  υψώσει  κέρας  λαού  αυτού, 

τοϊς  υιοϊς   Ισραήλ,  λαω  εγγίζοντι  αύτω. 

ΡΜΘ' 

'  Αλληλούι
α. 

ι  Ασατε  τω  κυρίω  άσμα  καινόν, 

ή  α'ίνεσις  αυτού  εν  εκκλησία  όσιων. 

9  βοννοϊ]  ρΓ  οι  Κ^ΑΚΤ  10  θηρία  και  πάντα  τα  κτήνη  Γ050Γ  Λ1  |  ΝΑΚΤ 
ερπετά]  ερπετινα  £ν*  11  ντες  κριται  δΐιρ  γπ.8  ΑΛ  12  και]  καιναι 
Κ"ά  |  πρεσβΰται]  πρεσβύτεροι  14  ύψωση  Τ  |  του  υΐΛΟ]  ρτ  νμνος 
πασι  {-σιν  ΑΚΤ)  Τθί$  οσίου  αυτόν  Β^^'ΚΑΚΤ  |  λαω  εγγιξοντι]  ω  ε  δΐιρ 
ιαδ  Αα  —  8ΐΐοΗ  3ΐ  Β^Α  ιΗ  Κ  30  Τ  ΟΧΙ,ΙΧ  1  οηι  αλληλούια  ηςςιίοη 
ρμθ'  ηιΙπΐοαΙοΓ  ίη  ̂   |  αλληλούια]  +  Αγγαιον  και  Άακχαριου  Κ  |  ασατω  Κ 4'3 



ΟΧΙ,ΙΧ  2 ΨΑΛΜΟΙ 

Β        2εΰφρανθητω  Ισραήλ  €τγ\  τώ  ποιησαντι  αυτόν,  τ. 
και  υίο\  Σειών  ά-γαΧΧιάσθωσαν  επ\  τώ  βασιΧεΊ  αΰτών 

3αϊνεσάτωσαν  το  όνομα  αυτού  εν  χορώ,  3 
εν  τυμπάνω  και  ψαΧτηρίω  ψαΧάτωσαν  αΰτω. 

Α6τι  ευδοκεί  Κύριος  εν  Χαώ  αΰτοΰ,  4 
και  υψώσει  πρα,εις  εν  σωτηρία.. 

5καυχησονται  όσιοι  εν  δόξτ),  5 
και  αγαΧΧιάσονται  επ\  τών  κοιτών  αυτών. 

6αι  υψώσεις  του  θεού  εν  Χάρυγγι  αυτών,  6 
και  ρομφαΊαι  δίστομοι  εν  ταις  χερσϊν  αυτών, 

7τοΰ  ποιήσαι  εκδίκησιν  εν  τοις  εθνεσιν,  7 
ε'Χεγμούς  εν  τοίς  Χαοϊς, 

8τοΰ  δήσαι  τους  βασιΧε"ις  αυτών  εν  πεδαις  3 
και  τούς  ένδοξους  αυτών  εν  χειροπεδαις  σιδηρα'ις, 

9τοΰ  ποιησαι  εν  αύτοίς  κρίμα  εν-γραπτον  9 
δόξα  αΰτη  εστίν  πάσι  τοις  όσίοις  αΰτοΰ. 

ΡΝ' 

ΆλΧηΧονιά.  Ο, 

Αινείτε  τον  θεον  εν  τοίς  άγίοις  αυτοΰ,  ι 
αινείτε  αυτόν  εν  στερεώματι  δυνάμεως  αΰτοΰ· 

2αίνεϊτε  αΰτον  επ\  τα'ις  δυναστείαις  αυτοΰ,  ? 
αϊνείτε  αΰτον  κατά  το  πΧηθος  της  μεγαΧωσΰνης  αυτοΰ. 

3αϊνεϊτε  αΰτον  εν  ήχω  σάΧπιγγος,  3 
αινείτε  αΰτον  εν  ψαΧτηρίω  και  κιθάρα· 

Ααϊνεϊτε  αΰτον  εν  τυμπάνω  και  χορώ,  4 
αινείτε  αΰτον  εν  χορδαϊς  και  όργάνω· 

^αινείτε  αΰτον  εν  κυμβάΧοις  εΰηχοις,  5 
αίνεΊτε  αΰτον  εν  κυμβάΧοις  άΧαΧαγμοΰ. 

6  πάσα  πνοη  αίνεσάτω  τον  κΰριον.     άΧΧηΧουιά.  6 

ΚΑΚΤ       2  νιοι]  ρΓ  οι  Χ  |  Σιων  Β^Α  |  βασίλεια  Α  4  λαω]  ρΓ  τω  Κ°·ΆΤ 
5  α*γα\\ιασονται\  α"γαλλιασθωσαν  Κ*  (-σονται  Κ3)  6  αι  υψώσεις  τον  θεον] 
υψώσεις  θν  ζ\*  νψ.  τον  θϋ  Κ0·3  |  λαρν^ι]  ρΓ  τω  ΚΑΚ.Τ  |  ρομφαιαι]  ρΓ  αι  Κ 
7  ογπ  εν  ι°  Τ  9  οηι  εν  Κ*  (Ηαβ  Κε·3)  |  ε^Ύραπτον  Β35  |  εστίν  αντη  Κ* 
(αντη  εστίν  Χ0·3)  |  πασιν  ΧΑΚΤ  |  αντον]  αντων  Κ'*  {-τον  Κ0·3)  —  5ίίθ1ι  ΐ8 ΒΚΑΤ  17  Κ  Οί,  2  δνναστιαις  ΚΑΤ  |  με-γαλοσννης  Τ  4  ορ-γανοις  Α 
5  ευηχοιοις  Κ*  (-χοις  Κ0·3)  |  αλαλα^μω  Τ  6  αλληλούια]  ροδί  α  2°  Γ3.5 
αϋς  Β?  αλλ.  ρδ  εεη  ίοιΐ  ίηδΟΓ  Κ  ογπ  ΑΚΤ  —  δΐίοΚ  ιι  ΒΝΑΚΤ 

δαΐ)δθΓ  βίβλος  ψαλμών  ρν'  Β  βίβλος  ψαλμώ  Ααδ  ρν'  Τ 
4*4 



ΠΑΛΜΟΙ  [ου]  7 

Οντος  ό  ψαλμός  ιδιόγραφος  εις  ΑαυεΙδ  Β 
και  έξωθεν  του  αριθμού,  'ότε  εμονομά· 

χησεν  τφ  Τολιάδ. 

ι  Μικρό?  ή  μην  ςν  τοις  άδελφοις  μου, 

και  νεώτερος  εν  τώ  ο'ίκω  τοΰ  πατρός  μον 
επο'ιμαινον  τα  πρόβατα  τοΰ  πατρός  μον. 

2  2αί  χ(1ρες  μον  εποίησαν  όργανον, 
οι  δάκτνλοί  μον  ηρμοσαν  -ψ-αλτηριον. 

3  3και  τίς  άναγγελει  τω  κνρίω  μον  ; 
αντός  Κνριος,  αντός  εισακούει. 

4  4 αντός  ε'ζαπεστειλεν  τον  αγγελον  αντον, 
και  ηρεν  με  ε'κ  των  προβάτων  τον  πατρός  μον, 
και  εχρισεν  με  εν  τω  ελαίω  της  χρίσεως  αυτοί. 

5  5  οι  αδελφοί  μον  καλοί  και  μεγάλοι, 
και  ουκ  είιδόκησεν  εν  αντοϊς  Κίιριος. 

ό         6εξήλθον  εις  σννάντησιν  τω  άλλοφνλω, 
και  ε'πικατηράσατό  με  εν  τοις  είδώλοις  αύτού' 

7  7 εγώ  Βε  σπασάμενος  την  παρ1  αντον  μάχαιραν 
άπεκεφάλισα  αντόν,  και  ηρα  ονεώος  εξ  νιων  Ισραήλ. 

[ΟΙΛ]  1  ιδιωταγραφος  Κ*  (ιδιογρ.  Κ3)  |  εις  Ααυειδ]  του  Δ.  ΚΤ  |  τω  Το-  ΝΑΚΤ λιαο]  προς  τον  Τολιαθ  ΑΤ  προς  τον  Τολιαδ  Κ.  3  αναγγέλλει  & 
αναγγελω  Κ.  |  εισακούει]  ρτ  πάντων  Κ  εισακουσεται  μου  Α  4  ΟΙΉ 
εν  Κ  |  ελαιω]  ελεεί  ΚΑΚ  \  της  χρισεως]  ρχ  της  χρισεν  ($ΐο)  με  εν  τω  ελαιω 
Τ*  (οϊϊϊ  Τ1)  5  ηυδοκησεν  Τ  |  Κύριος]  ρ  γ  ο  ΑΚΤνκ1  6  συναν- 
τησι  Α*  (-σιν  Α1)  απαντησιν  Κ  |  επηκατηρασατο  Α*ν!ι1  (επικατηρ.  Α?)  επι- 
καταρασατο  Κ  επεκατηρασατο  Τ  7  αυτού]  εκείνου  Α  —  8ΐίοΗ.  1 6 
17  Α  14  Κνί(1 

8ιι^ί;θΓ  ψαλμοί  Δαα  (βίο)  ρνα'  ̂   ψαλμοί  ρν'  και  ιδιόγραφος  α  Α 
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ΤΤ  Α  Ρ  Ο  I  Μ  I  Α  I 

Β         ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ  Σαλωμώντος  νιου  Ααυειδ 
δ$·  (βασίλευσαν  εν  Ισραήλ, 

2γνώναι  σοφίαν  και  παώείαν 
§  0  ξνοήσαί  τε  λόγους  φρονήσεως, 

3δε'£ασ#αι  τ  ε  στ  ροφάς  λόγων, 
νοήσαί  τε  δικαιοσύνην  αληθή 
και  κρίμα  κατευθύνειν 

Αΐνα  δω  άκάκοις  πανουργίαν, 
παώΐ  δε  νεω  αΐσθησίν  τε  κα\  εννοιαν. 

5τωνδε  γάρ  άκουσας  σοφός  σοφώτερος  εσται, 
6  δε  νοήμων  κυβερνησιν  κτήσεται, 

6 νοήσει  τε  παραβολήν  και  σκοτεινον  λόγοι/ 
ρήσεις  τε  σοφών  και  αινίγματα. 

7>Αρχή  σοφίας  φόβος  θεοΰ, 
συνεσις  δε  αγαθή  πάσι  το"ις  ποιοΰσιν  αυτήν 

ευσέβεια  δε  ει?  θεον  αρχή  αίσθήσεως, 
σοφίαν  δ-ε  και  παώείαν  ασεβείς  εξουθενήσουσιν. 

8  άκουε,  υιε,  παώείαν  πατρός  σου, 
και  μή  άπωση  θεσμούς  μητρός  σου' 

9στεφανον  γάρ  χαρίτων  δέζη  ση  κορυφή, 
και  κλοιον  χρυσεον  περ\  σω  τραχηλω. 

ΝΑΟ       I  1  Σολομωντος  Α  2  παιδιαν  Α  5  τωνδε]  των  τε  ΑΟ  |  οπι 
γαρ  Ν*  (Ηαβ  Ν0·3)  |  εσται]  εστίν  0  6  σκοτινον  ΝΑΟ  7  θεον]  κϋ 
ΑΟ  |  ενσεβια  Κ  |  αρχη  2°]  αρετή  Α  |  παιδιαν  0  |  ασεβείς  τεδΟΓ  0*  |  εξον· 
θενησονσιν]  εξονθενουσιν  Ν  εξονδενησουσιν  δΐιρ  ΠδΟ'  8  παιδεία^]  νομούς 
ΝΑΟ  9  στέφανος  Ν*  (-νον  Ν0·*)  |  δεξη]  εξη  Α 
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ίο       τονίε,  μη  σε  πλανησωσιν  άνδρες  ασεβείς,  Β 
ιι  μηδέ  βονληθρς  11  εάν  παρακαλεσωσί  σε  λέγοντες 

'Έλθέ  μεθ'  ημών,  κοινώνησον  αίματος, 
κρύ^τωμεν  δε  ί7ί  γην  άνδρα  δίκαιον  αδίκως, 

ΐ2       52 καταπίωμεν  δε  αντον  ώσπερ  αδης  ζώντα, 
κα\  αρωμεν  αυτοί)  την  μνήμην  εκ  γης· 

ΐ3       *3την  κτησιν  αντον  την  πολντελη  καταλαβώμεθα, 
πλησωμεν  δε  ο'ίκονς  ημετερονς  σκύλων 

ί4       Ητ6ν  δε  σον  κλήρον  βάλε  εν  ημϊν, 
κοινόν  δε  βαλλάντιον  κτησώμεθα  πάντες 
κα\  μαρσίππιον  εν  γενηθητω  ημϊν. 

ΐ5       15Ρ-ή  πορενθης  εν  όδώ  μετ  αντών, 
εκκλινον  δε  τον  πόδα  σον  εκ  τών  τριβών  αντών 

ΐ7  17  ον  γαρ  αδίκως  εκτείνεται  δίκτνα  πτερωτοϊς. 
ιδ       18  αυτοί  γαρ  οι  φόνον  μετέχοντες  θησανρίζονσιν  εαντοϊς  κακά, 

η  δε  καταστροφή  ανδρών  παρανόμων  κακη. 

19       19 αύται  α'ι  όδοί  είσιν  πάντων  τών  σνντελονντων  τα  ανομα' 
ττ}  γαρ  ασέβεια  την  εαντών  ψνχήν  αφαιρούνται. 

2ο       ~°Σοφία  εν  ε'ξόδοις  νμνεΐται, 
εν  δε  πλατείαις  παρρησίαν  αγει· 

2ΐ       2Ι67γ'  άκρων  δε  τειχέων  κηρύσσεται, 
ε'πι  δε  πύλαις  δνναστών  παρεδρεύει, 
επι  δε  πνλαις  πόλεως  θαρρούσα  λέγει 

22  22"θσοι>  αν  χρόνον  Άκακοι  εχωνται  της  δικαιοσύνης,  ονκ  αϊσχννθη- 
σονται· 

οι  δε  άφρονες,  της  ύβρεως  οντες  επιθνμηταί, 

ασεβείς  γενόμενοι  εμίσησαν  α'ίσθησιν, 
23  23καί  νπεύθννοι  εγενοντο  ελέγχοις. 

ιδού  προήσομαι  ύμϊν  εμης  πνοής  ρησιν, 
διδάξω  δε  νμάς  τον  εμόν  λόγον. 

10  πλανησουσιν  €  11  παρακαλεσωσιν  ΚΑΟ  12  μνήμης  Α*  (-μην  Α3?)  ΝΑ€ 
13  κτισιν  Α  |  πολυτελην  Ν*  (-λη  Κς  ί1)  |  ημέτερων  Ν  14  οηι  εν  ι°  Κ* 
(*υρ6Γ80Γ  Ν1)  |  γενηΟηΟητω  Κ*  (ιαδ  θη  7°  Ν?)  15  μη]  ρΓ  νιε  |  εν  οδω] 
οδούς  Λ  |  7τοδα  σου]  σον  ποδα  Α  οηι  ο  ι°  0*νιά  (δΐιρεΓΧΟΓ  ̂ ?)  |  αυτών  2°]  +  (16)  οι 
~γαρ  πόδες  αυτών  εις  κακιαν  τρεχουσιν  και  ταχινοι  (+εισιν  Κε  α)  του  εγχεαι 
αιμα  ̂ α-3Α  20  σοφια]  +  δε  Ο  \  πλατειαις]  λατιαι  «αρ  τα»  7  νεί  8  Ιίίί  Ο1 
21  πόλεως]  ττολ  χυρ  ταχ  ΑΗ  |  θαρουσα  ̂         22  υβριως]  ως  κυρ  Γ05  Α3  |  ασεβείς 
ο  ρΓαεε  οοηΐυης  Α  23  υπεύθυνοι  εγενοντο  ΒΚ^'ΆΟ]  νπευθυνοντο  Ν* 
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I  24  ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 

2*έπειδή  εκάλουν  και  ουχ  υπηκουσατε,  24 
και  ίξίτΈΐνον  λόγους  και  οι)  προσειχετε, 

2ζάλλά  άκυρους  εποιεϊτε  εμάς  βουλάς,  25 
το7ς  δε  εμοϊς  ελεγχοις  ήπειθήσατε· 

26τοιγαρουν  κάγώ  τη  υμετέρα  απώλεια  επιγελάσομαι,  ζ6 
καταχαροΰμαι  δε  ήνίκα  αν  ερχηται  ΰμϊν  όλεθρος, 

2?κα\  ώς  αν  άφίκηται  ΰμϊν  αφνω  θόρυβος,  τη 
ή  §6  καταστροφή  ομοίως  καταιγίδι  παρή, 

καϊ  οταν  ερχηται  ΰμϊν  θλίψις  και  πολιορκία, 
ή  οταν  ερχηται  ΰμϊν  όλεθρος. 

28εσται  γαρ  οταν  επικαλεσησθέ  με,  εγώ  δε  ουκ  εϊσακοΰσομαι  υμών  28 
ζητήσουσίν  με  κακοί,  κα\  ουχ  εΰρήσουσιν. 

29εμίσησαν  γαρ  σοφίαν,  τον  δε  Χόγον  του  κυρίου  ού  προεΙΧαντο,  29 
30  ουδέ  ήθεΧον  εμαϊς  προσέχειν  βουλαϊς,  3° 
εμυκτήριζον  δε  εμοΰς  έλεγχους. 

31τοιγαροΰν  εδονται  της  εαυτών  όδοΰ  τους  καρπούς,  31 
και  της  εαυτών  ασεβείας  πλησθήσονταΐ' 

*2άνθ'  ων  γαρ  ήδίκουν  νηπίους  φονευθήσονται,  32 
και  εξετασμος  ασεβείς  όλεϊ. 

33  ό  δε  εμοΰ  άκούων  κατασκηνώσει  67τ'  ελπίδι,  33 
και  ησυχάσει  αφόβως  απο  παντός  κακοΰ. 

Ύΐ€,  εάν  δεξάμενος  ρησιν  εμης  εντολής  κρύψης  πάρα.  σεαυτω,  χ 
2υπακούσεται  σοφίας  το  ους  σου,  ι 

και  παραβαλεϊς  καρδίαν  σου  εις  σΰνεσιν, 
παραβαλεις  δε  αυτήν  επ\  νουθετησιν  τώ  υιώ  σου. 

3 εαν  γαρ  την  σοφιαν  επικαλεστ)  3 
και  τη  συνεσει  δώς  φωνήν  σου, 

4 και  εάν  ζήτησης  αυτήν  ώς  άργύριον  4 
και  ώς  θησαυρούς  εξεραυνήσης  αυτήν 

**Α0       24  επειδή]  56η  Γ3.5  3  νεί  4       ίη  Ο  |  υπηκουσατε]  υπηκουετε  ΚΑ       25  ηττει- 
θησατε]  και  ου  προσειχετε  Κ*  ου  προσειχετε  ̂ ε·3Α  (-τ,)  ̂   26  αν]  εαν  ̂  
27  και  2°]  η  Α  Ο  |  οηα  η  οταν  ερχηται  υμιν  όλεθρος  0  28  επικαλεσασθαι 
Κ*  (-σησθαι  ̂ χΑΟ)  29  σοφιαν]  παιδιαν  Α  |  λογον]  ψοβον  Κ0·3  Ο  |  του 
κυρίου]  ο  πι  του  ̂ °-ΆΑ€  30  ε  μου  Ο*  (εμους  0?)  33  επ]  εν  ΚΑ  | 
ησυχάσει]  η  δταρ  Γ3.5  Α3  II  1  εαν]  αν  Ο  2  αυτήν]  αυτόν  Ο  |  νου- 

θετησιν] νουθεσιαν  ̂   3  και  τη  συνεσει  δως  φ.  σον  0<ι:ηδ>  |  σου]  +  την 
δε  αισθησιν  ζήτησης  μεγα\η  τη  φωνη  Β3ΐ>Ιη&ιηΓΑ  δίψ  τα5  Ο  (οηι  ιιΐ  νκΐ 
Ο*)  4  εξερεύνησης  Β35^·3  εξεραννησεις  Α  εξερευνήσεις  Ο 
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ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ II  2θ 

ζτότε  συνήσεις  φόβον  Κνρίον, 
κα\  επίγνωσιν  θεού  εύρήσεις. 

6 οτι  Κύριος  δίδωσιν  σοφίαν, 
και  άπο  προσώπου  αυτόν  γνώσις  και  σύνεσις· 

7  και  θησαυρίζει  τοίς  κατορθούσι  σωτηρίαν, 
ύπερασπιει  την  πορείαν  αυτών  8τού  φυλάξαι  όδούς  δικαιω- 

μάτων, 
και  όδον  εύλαβουμενων  αυτόν  διαφυλάξει. ^ 

9τότε  συνήσεις  δικαιοσύνην  και  κρίμα, 
και  κατορθώσεις  πάντας  άξονας  αγαθούς. 

10 εάν  γαρ  ελθη  η  σοφία  εις  την  διάνοιαν, 
η  δε  α'ίσθησις  τη  ση  ψνχη  κ  αλτ)  είναι  δόξη, 

"βουλή  καλή  φυλάξει  σε, 
έννοια  δε  όσια  τηρήσει  σε' 

12ϊνα  ρύσηταί  σε  από  όδού  κακής 
κα\  άπο  ανδρός  λαλούντος  μηδέν  πιστόν. 

13 ώ  οι  εγκαταλείποντες  οδούς  ευθείας 
του  πορεύεσθαι  εν  όδοϊς  σκότους, 

Ι4οί  εύφραινόμενοι  επ\  κακοΐς 
και  χαίροντες  επ\  διαστροφή  κακή, 

15ών  αί  τρίβοι  σκολιαϊ  κα\  καμπύλαι  αι  τροχιαι  αυτών, 
ι6τού  μακράν  σε  ποιήσαι  άπο  όδου  ευθείας 
και  άλλότριον  τής  δικαίας  γνώμης, 

υιε,  μη  σε  καταλάβη  κακή  βουλή, 

Ι7ή  άπολείπουσα  διδασκαλίαν  νεότητος, 
κα\  διαθήκην  θείαν  επιλελησμενη. 

ιΒεθετο  γαρ  παρά  τώ  θανάτω  τον  οίκον  αυτής, 
κα\  παρά  τώ  αδη  μετά  τών  γηγενών  τούς  άξονας  αυτής- 

19  πάντες  οι  πορευόμενοι  εν  αυτή  ουκ  άναστρεψουσιν 
ούδε  μη  καταλάβωσιν  τρίβους  ευθείας· 
ού  γάρ  καταλαμβάνονται  υπ  ο  ενιαυτών  ζωής. 

20 ει  γάρ  επορεύοντο  τρίβους  άγαθάς, 
εύροσαν  αν  τρίβους  δικαιοσύνης  λείους. 

6  σννεσεις  Λ       7  κατορθουσιν  £\Α  κατορθωσιν  Ο,  \  ύπερασπιει]  +  δε  ̂   Ά  |  Μ. 
ποριαν  ΚΑΟ  8  οδούς]  οδον  Α  Ο  9  αυξονας  Α  (ίίειη  ι8)  10  77 
σοφία]  σοφία  Κ*  (η  σ.  Κε·3)  |  την  διαν.]  σην  διαν.  £<Α  \  είναι]  ειη  Α*ίθΓΐ 
12  οπι  σε  Α  13  εγκαταλιποντετ  Κ  15  τροχειαι  Β*  (-χιαι  Β^ΚΑ) 17  απολιπουσα  Κ  19  πορευοιμενοι  £\  |  καταλαμβανωνται  Α 
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Β       21  οπ  ευθείς  κατασκηνώσουσι  γην,  2ι 
και  όσιοι  υποΧειφθησονται  εν  αυτη' 

22όδοί  άσεβων  εκ  γης  οΧοΰνται,  22 
οι  δε  παράνομοι  εξωσθήσονται  αττ'  αυτής. 

ιΥίε,  εμών  νομίμων  μη  επιΧανθάνου,  ι  ΠΙ 
τα  δε  ρηματά  μου  τηρείτω  ση  καρδία· 

2 μήκος  γαρ  βίου  κα\  ετη  ζωης  κα\  ειρηνην  προσθησουσίν  σοι.  τ. 
3εΧεημοσυναι  και  πίστεις  μη  εκΧιπετωσάν  σε,  3 

άφαψαι  δε  αυτάς  επ\  σώ  τραχηΧω,  και  ευρησεις  χάριν 
4 και  προνόου  καλά  ενώπιον  Κυρίου  και  ανθρώπων.  4 

5ϊσθι  πεποιθώς  εν  6Χτ}  τη  καρδία  επ\  θεω,  5 
επ\  δε  ση  σοφία  μη  επαίρου' 

6πάσαις  όδοΐς  σου  γνώριζε  αυτήν,  6 
Ίνα  όρθοτομη  τάς  οδούς  σου. 

7 μη  Ίσθι  φρόνιμος  παρά  σεαυτώ,  η 
φόβου  δε  τον  θεον  και  εκκΧινε  άπο  παντός  κακού· 

Βτότε  'ίασις  εσται  τώ  σώματι  σου,  8 
και  επιμεΧεια  τοις  οστεοις  σου. 

9τίμα  τον  κύριον  άπο  σων  δικαίων  πόνων,  9 
και  απάρχου  αύτω  άπο  σων  καρπών  δικαιοσύνης· 

10ΐνα  πίμπΧηται  τα  ταμεϊά  σου  πΧησμονης  σίτω,  ίο 
ο'ίνω  δε  αϊ  Χηνοί  σου  ε'κβΧύζωσιν. 

ιτΥιε,  μη  όΧιγώρει  παιδείας  Κυρίου,  ιι 
μηδε  εκΧύου  ύπ'  αυτού  εΧεγχόμενος' 

12  6ν  γαρ  άγαπα  Κύριος  εΧεγχει,  ΐ2 
μαστιγοί  δε  πάντα  ν'ών  ον  παραδέχεται. 

13μακάριος  άνθρωπος  ος  εύρεν  σοφίαν,  ΐ3 
και  θνητός  ος  είδεν  φρόνησιν. 

ΝΑ  21  οπ]  ρΓ  χρηστοί  έσονται  οικητορες  γης  και  όσιοι  νττόλιφθησονται  εν  αντη 
Κ*  +  χρ.  εσ.  οικ.  γης  άκακοι  δε  νττόλιφθησονται  (νπολειφθ.  Α)  εν  αντη  Κ0·3  Α  | 
κατασκηνωσονσιν  ς\  |  οιτι  και  όσιοι... εν  αντη  Χ*  (1ΐ3.1>  κ  όσιοι  νποΧιφθ.  εν  αντη 
Να·3)  22  οδοι]  +  δε  Α  III  3  ττιστις  ΝΑ  \  εκλειπετωσαν  Β3ΐ)Α  |  σε) 
τε  Ν*  (σε  Ν1)  \  χάριν] +  γραφον  δε  αντας  εττι  το  πλάτος  της  καρδίας  σον  Α 
5  τη  κάρδια]  ονα  τη  Νε·3Α  6  πασαις]  ρΓ  εν  Α  |  σον  2°]  +  ο  δε  πους  σον  μη 
προσκοπτη  Κ0·3  7  εκκλιναι  Α  8  εττιμελια  Ν  10  πιμπλωνται  Ν* 
(πιμττληται  Ν^3)  ]  ταμεία  Β35  (-μια  Β*  Κ)]  ταμιεια  Α  |  σιτον  Ν°·3Α  |  εκ- 
βΧνξωσιν]  εκβνζ.  Ν*  (εκβλν£.  Ν1)  11  παίδια*  Β*  Ν  (-δβιαϊ  Β3'Ά) 12  ελέγχει]  παιδενει  ΚΑ  13  ιδεν  Α 

420 



ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 
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ΐ4       14  κρείττον  γάρ  αυτήν  εμπορεύεσθαι  Κ 
ή  χρυσίου  και  αργυρίου  θησαυρούς. 

15       1ζτιμιωτέρα  δε  εστίν  λίθων  ποΧυτεΧών 
ούκ  άντιτάξεται  αύτη  ούδεν  πονηρόν. 

εϋγνωστός  εστίν  πάσιν  τοις  εγγίζουσιν  αύτη, 
πάν  δε  τίμιον  ουκ  άξιον  αυτής  εστίν. 

ι6       ι6μήκος  γάρ  βίου  και  ετη  ζωής  εν  τή  δεξιά  αυτής, 
εν  δε  τή  αριστερά  αυτής  πΧούτος  και  δόξα· 

ιόα   ι6ά(κ  του  στόματος  αυτής  εκπορεύεται  δικαιοσύνη, 
νόμον  δε  και  εΧεον  επ\  γΧώσσης  φορεί. 

ΐ7       17 αι  όδοϊ  αυτής  όδοι  καΧαί, 
κα\  πάντες  οι  τρίβοι  αυτής  εν  ειρήνη· 

ι8       ιΒξύΧον  ζωής  εστίν  πάσι  τοις  άντεχομενοις  αυτής, 
κα\  τοις  επερειδομενοις  επ'  αυτήν  ως  εττϊ  Κύριοι. 

19       Ι9ό  θεός  τή  σοφία  εθεμεΧίωσεν  την  γήν, 
ήτοίμασεν  δε  ουρανούς  φρονήσει· 

2ο       2°ε'ν  αισθήσει  άβυσσοι  ερράγησαν, 
νεφη  δε  ερρύησαν  δρόσους. 

2ΐ       2ΙΥιε,  μη  παραρυής, 
τήρησαν  δε  εμήν  βουΧήν  κα\  εννοιαν 

22  ^ΐνα  ζήση  ή  ψυχή  σου,  και  χάρις  η  περ\  σω  τραχήΧω. 
223.  22Λεσται  δε  'ίασις  ταΊς  σαρξί  σου, 

κα\  επιμεΧεια  τοϊς  σοϊς  όστεοις· 
23  23ΐνα  πορεύη  πεποιθώς  εν  ειρήνη  πάσας  τάς  όδούς  σου, 

6  δε  πούς  σου  ού  μη  προσκόψη. 

24  24ε'άι>  γάρ  κάθη,  άφοβος  εση, 
εάν  δε  καθεύδης,  ήδεως  υπνώσεις· 

25  25 και  ού  φοβηθήση  πτόησιν  επεΧθούσαν 
ούδε  ορμάς  ασεβών  επερχομενας· 

26  26ό  γάρ  Κύριος  εστία  επι  πασών  όδών  σου, 
και  ερείσει  σον  πόδα  Ίνα  μη  σαΧευθής. 

27  27 μή  άπόσχη  εύ  ποιειν  ενδεή, 
ήνίκα  αν  εχη  ή  χειρ  σου  βοηθεΐν. 

15  αντιτάσσεται  Κ°  1 Α  |  εστίν  2°]  εστι  Α         17  αι  τριβοι  Β'ι?<:Τ  |  οιη  εν  Κ  «Α 
18  εστι  Η  Α  |  ε7τι  Κνριον]  +  ασφαλή  Β3*5  +  ασφαλής  Κ^:ιΑ         19  φρονήσει]  ρΓ 
εν  Κ<:·'1Λ  20  αισθήσει]  +  αυτού  Χε·α  |  εφη  Α*  (νεφη  Α?)  |  δρόσους]  δροσω 
Κςα  22  α  σαρξιν  Ν<:  Α  |  επιμελια  Κ  \  σοι$  (ου  Κ*  σοις  οστεοις]  οστ.  σου 
Κ0·3  Λ         24  οπι  γαρ  Α        25  ου]  +  μη  Α         27  βοηθειν]  ευ  ποιεί  (δίο)  Α 
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III  28 ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 

~8μη  εΐπτ/ς  ΈπανεΧθών  επάνηκε,  ανριον  δώσω, 
δυνατού  σον  οντος  εν  ποιεϊν 

ον  γαρ  οίδας  τί  τίθεται  η  επιονσα. 

*9μή  τεκτηντη  ε'π\  σον  φιλον  κακά, 
παροικονντα  κα\  πεποιθότα  έπ\  σοι. 

30 μη  φι\εχθρήστ]ς  προς  ανθρωπον  μάτην, 
μη  τί  σε  εργάσηται  κακόν. 

31  μη  κτήση  κακών  ανδρών  ονείδη, 
μηδέ  ζη\ώστ]ς  τάς  όδονς  αντών. 

^ακάθαρτος  γαρ  έναντι  Κνρίον  πάς  παράνομος, 
εν  δε  δικαίοις  οι)  σννεδριάζει. 

33 κατάρα  θεον  εν  ο'ίκοις  ασεβών, 
επαύλεις  δε  δικαίων  ενΧογοννται. 

ΜΚνριος  νπερηφάνοις  αντιτάσσεται, 
ταπεινοΐς  δε  δίδωσιν  χάριν, 

^δόζαν  σοφοί  κΧηρονομησονσιν, 
οι  δε  ασεβείς  νψωσαν  άτιμίαν. 

1Άκονσατε,  παίδες,  παιδείαν  πατρός, 
κα\  προσέχετε  γνώναι  εννοιαν. 

2δώρον  γαρ  αγαθόν  δωρονμαι  νμίν, 
τον  εμον  νόμον  μη  εγκαταλίπητε. 

3νιός  γαρ  εγενόμην  κάγώ  πατρ\  νπηκοος 
καϊ  άγαπώμενος  εν  προσώπω  μητρός, 

4 οι  ελεγον  κα\  εδίδασκόν  με 

'Έρειδετω  6  ημέτερος  Χόγος  εις  σην  καρδίαν 
φνΚασσε  εντολάς,  Βμή  επιλάθτ)· 

μηδε  παρίδης  ρήσιν  εμον  στόματος 

6μηδε  εγκαταλίπης  αντην,  και  άνθεξεταί  σον 
εράσθητι  αντης,  και  τηρήσει  σε. 

8περιχαράκωσον  αντην,  και  νψώσει  σε' 
τιμησον  αντην,  ινα  σε  περιλάβη· 

28  επανηκε]  επανη\και  Κ*  εττανηκε]  και  &ία*Α  29  τεκτηνη]  τεκτενε 
Κε·3Α         30  οιη  σε  Κ*  εις  σε  Κ°·αΑ         31  ζηλωση  Α  32  οιη  γαρ  Κ 
IV  1  παιδιαν  Α  2  εγκαταλειπη^  Α         4  καρδιαν]  διανοιαν  ̂   |  βιτολα$] 
+  μου  Κε·α  5  67Γίλα0·>7]  +  κτησαι  σοφιαν  και  συνεσιν  Κ0·3  \  στόματος]  +  κτησαι 
σοφιαν  κτησαι  συνεσιν  μη  επι\αθη\  μηδε  εκκλεινης  απο  ρημάτων  στόματος  μου\ 
Α  6  μηδε]  μη  Α  |  ενκαταλιπης  Κ  εγκαταλειττης  Α 
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IV  23 

9        9ινα  δώ  τή  σή  κεφαΧη  στεφανον  χαρίτων,  Β 
στεφάνω  δε  τρνφής  νπερασπίση  σον. 

ίο       10"Ακονε,  νιε,  και  δέξαι  εμονς  λόγουί, 
και  πΧηθννθήσεται  ετη  ζωής  σον, 

Ίνα  σοι  -γένωνται  ποΧΧαι  όδοι  βίον. 
ιι       1ιόδονς  γάρ  σοφίας  διδάσκω  σε, 

εμβιβάζω  δε  σ€  τροχιαϊς  όρθαϊς. 

ΐ2       Ι2ε'άι>  γάρ  πορεύη,  ον  σννκΧεισθήσεταί  σον  τα  διαβήματα· 
εάν  δε  τρέχης,  ον  κοπιάσεις. 

13       Ι3επιΧαβον  εμής  παιδείας,  μή  άφης, 
αλλά  φύΧαξον  αντήν  σεαντω  εις  ζωήν  σον. 

ΐ4       Ι4όδούί  ασεβών  μή  επέΧθης, 
μηδέ  ζηΧώσης  οδούς  παρανόμων 

ΐ5       15εν  ω  αν  τόπω  στρατοπεδενσωσιν,  μή  επέΧθης  εκε'ι, 
εκκΧινον  δέ  απ*  αντών  και  παράΧΧαξον. 

ι6       16 ον  -γάρ  μή  νπνώσωσιν,  εάν  μή  κακοποιήσωσιν 
άφηρηται  6  νπνος  αντών,  και  ου  κοιμώνται· 

ΐ7       Ι7οιδε  γάρ  σιτοννται  σϊτα  ασεβείας, 
ο'ίνω  δέ  παρανομώ  μεθύσκονται. 

ι8       18 αί  δε  όδοι  τών  δικαίων  ομοίως  φωτϊ  Χάμπονσιν, 
προπορεύονται  και  φωτίζονσιν  εως  κατορθώση  ή  ήμερα, 

κ)       Ι9αί  δε  όδοι  τών  ασεβών  σκοτειναί, 
ον  κ  ο'ιδασιν  πώς  π  ροσκόπτονσιν. 

2ο       20Υίε',  εμή  ρήσει  πρόσεχε, 
τοϊς  δέ  εμοΐς  Χόγοις  παράβαΧε  σον  ονς, 

2ΐ       2Ιοπως  μη  εκΧιπωσίν  σε  αϊ  πηγαί  σον, 
φύΧασσε  αντάς  εν  καρδία· 

22  22ζα>ή  γάρ  εστίν  τοις  ενρίσκονσιν  αντήν, 
και  πάση  σαρκι  ϊασις. 

23  23 πάση  φνΧακη  τήρει  σήν  καρδίαν 
εκ  γάρ  τούτων  έξοδοι  ζωής. 

9  στεφανω]  τρεφανω  Κ*  (στ.  Κ°·&)  10  πληθυνθησεται]  +  σοι  Κ0;ιΛ  ΝΛ 
11  τροχειαις  Β*  (-χιαυ  Ρ>'·ΝΑ)  12  σνγκλεισθησεται  Β4ΐ>νί(1  (εγκλ.  €οζζ3ρρ)  Λ 
13  παιδιας  ΚΑ  |  οιη  αλλα  Α  15  οπί  τοπω  Κ*  (Ιιαΐ)  Κ^1)  16  αυτών]  ρτ 
απ  Κ'·;ιΑ  |  οηι  και  Α  18  κατορθώσει  Α         19  σκοτιναι  ΚΑ  |  οιδασι  Κ 
20  παράβαλλε  Α  21  εκλειπωσιν  Β&ι>Α  λιπωσιν  Κ*  ((κλιττ.  Κ0·»)  |  κάρδια] 
ρΓ  στ7  Κ'-·;ιΑ  22  αυτήν]  αυτας  ΚΑ  |  σαρκι]  +  αυτού  Κ^Α 
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IV  24  ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 

Ρ,       2*περίελε  σεαντοϋ  σκολιον  στόμα,  24 
και  άδικα  χείλη  άπο  σου  μακράν  άπωσαι. 

25 οι  οφθαλμοί  σον  ορθά  βλεπέτωσαν,  25 
τα  δί  βλέφαρα  σον  νενέτω  δίκαια. 

ζ6όρθάς  τροχιάς  ποία  σοΊς  ποσίν,  26 
και  τάς  όδονς  σον  κατεύθννε. 

27 μη  έκκλίνης  εις  τα  δεξιά  μηδέ  εις  τά  αριστερά,  2γ 
άπόστρεψον  δε  σον  πόδα  από  όδοϋ  κακής. 

2?Άόδούς  γάρ  τάς  εκ  δεξιών  οίδεν  6  θεός,  27  λ 
διεστραμμένοι  δε  είσιν  αι  εξ  αριστερών 

27  ύ  αυτός  δε  όρθάς  ποιήσει  τάς  τροχιάς  σον,  >2ΊΧ, 
τάς  δέ  πορείας  σον  εν  ειρήνη  προάξει. 

1Υιέ,  ε μή  σοφία,  πρόσεχε,  ι  ν 
εμοϊς  δε  λόγοις  παράβαλλε  σον  ους, 

2ϊνα  φνλάξης  εννοιαν  άγαθήν  2 
α'ισθησις  δε  εμών  χειλέων  εντέλλεται  σοι. 

3  μη  πρόσεχε  φαύλη  γυναικί·  3 
μέλι  γάρ  αποστάζει  άπο  χειλέων  γυναικός  πόρνης, 

ή  προς  καιρόν  λιπαίνει  σον  φάρυγγα· 
^ύστερον  μέντοι  πικρότερον  χολής  εύρήσεις  4 

και  ήκονημένον  μάλλον  μαχαίρας  διστόμου. 

5τής  "γάρ  αφροσύνης  οι  πόδες  κατάγουσιν  5 
τούς  χρωμένους  αύτη  μετά  θανάτου  εις  τον  αδην, 

τά  δέ  'ίχνη  αυτής  ουκ  ερείδεται· 
ύόδούς  γάρ  ζωής  ουκ  επέρχεται,  6 

σφαλεραΐ  δέ  αι  τροχιαΐ  αύτής  και  ουκ  εϋγνωστοι. 
7  νυν  ούν,  υιέ,  άκουέ  μου,  7 

και  μή  άκύρους  ποίησης  εμούς  λόγους, 

^μακράν  ποίησον  άπ'  αύτής  σήν  όδόν,  8 

μή  έγγίσης  προς  θύραις  ο'ίκων  αύτής' 
9Ίνα  μή  πρόη  άλλοις  ζωήν  σου,  9 

και  σον  βίον  ανελεήμοσιν 

ΚΑ       24  μακράν  απο  σου  Χ  |  απωσον  Α  26  τροχειας  Β*  (-χιας  Β13  ΧΑ) 
ΐίειη  27  β  27  &  αι  ε£]  οιώ  αι  Χ  27 1)  ποριάς  ΧΑ  |  προαξαι  Α  V  1  παρα- 
βαλε  Χ  2  αισθησιν  Ν0·3  (αίσθηση  Κ*  (νίά>  ε·1))  Α  |  εντέλλομαι  Χε·3  (εν- 
τελλβται  Χ*<ν1[1))  Α  4  μεντοι]  δε  Α  5  καταγονσι  Α  6  τροχειαι 
Β*  (-χιαι  Β1)ΧΑ)  |  εγνωστοι  Α  7  άκυρους]  μακρννης  Κ*  (ακ.  Ν^·»  | 
ποιησαι  (-σης  Χ*)  8  μη]  ρΓ  κ  Χε·3  |  προς  θύραις]  προθυραις  Α 
9  ανελα'.ημοσι  Χ 
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ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 

ίο       Ι0ινα  μη  πλησθώσιν  άΧλότριοι  σης  Ισχνός,  Β 
οί  δε  σοι  πόνοι  είς  ο'ίκονς  αλλότριων  ελθωσιν 

ιι       "και  μεταμεληθηστ/  έπ'  έσχατων, 
ηνίκα  αν  κατατριβώσιν  σάρκες  σώματος  σον, 

ΐ2       12  και  ε'ρε'ις  ΙΙώς  εμίσησα  παιδείαν, 
και  ελεγχονς  εζεκλινεν  η  καρδία  μον 

13       13ονκ  ήκονον  φωνην  παιδεύοντας  με  καϊ  διδάσκοντος  με, 
ονδε  παρεβαλλον  το  ονς  μον 

ΐ4       14παρ'  ολίγον  εγενόμην  4ν  παντι  κακω 
€ν  μεσω  εκκλησίας  καϊ  σνναγωγης. 

ΐ5       15  πίνε  νδατα  απ  ο  σών  αγγείων 
κα\  από  σών  φρεάτων  πηγής. 

ι6       ι6μν  νπερεκχείσθω  σοι  νδατα  εκ  της  σης  πηγής, 
είς  6ε  σας  πλατείας  διαπορενεσθω  τα  σά  νδατα· 

17       1?εστω  σοι  μόνα  νπ  άρχοντα, 
και  μηδε\ς  αλλότριος  μετασχετω  σοι· 

ι3       ι8η  πηγη  σον  τον  νδατος  έστω  σοι  Ιδία, 
και  σννενφραίνον  μετά  γνναικος  της  εκ  νεότητός  σον. 

19       19'ελαφος  φιλίας  και  πώλος  σών  χαρίτων  όμϊλείτω  σοι, 
η  δε  ιδία  ηγείσθω  σον  καϊ  σννεστω  σοι  εν  παντι  καιρώ' 
εν  γάρ  τη  ταύτης  φιλία  σννπεριφερόμενος  πολλοστός  εση. 

2ο       *°μη  πολνς  'ίσθι  προς  άλλοτρίαν, 
μηδε  σννερχον  αγκάλαυ  της  μη  ιδίας· 

2ΐ       "ενώπιον  γάρ  είσιν  τών  τον  θεοΐι  οφθαλμών  όδοι  ανδρός, 
είς  δε  πάσας  τάς  τροχιάς  αντον  σκοπεύει. 

22  22 παρανομίαι  άνδρα  άγρεύονσιν, 
σειραΊς  δε  τών  εαντον  αμαρτιών  έκαστος  σφίγγεται. 

23  23οντος  τελεντά  μετά  άπαιδεύτων, 
εκ  δε  πληθονς  της  εαντον  βιότητος  ε'ξερίφη 
και  άπώλετο  δι  άφροσύνην. 

10  οηι  μη  Α  |  ελθωσιν]  εισελθωσιν  Α  11  μεταμεληθηση  (μεταμελεηθ.  ΧΑ 
Χ*  μεταμεληθ.  Χ1)]  ρΓ  μη  Α  |  έσχατων]  +  σον  Χ0*  12  παιδιαν  ΧΑ 
13  παρεβαλον  Χ  14  κακω]  καιρώ  Χ*  (κακω  Χ1)  4-  μου  Α  15  αγγείων] 
άγιων  Χ*  αγγιων  Α  16  οιώ  μη  65ΤΑ  |  ύδατα  ι°]  ρΓ  τα  Α  17  μονω  ΧΑ 
19  ιδια]  ηδια  Χ*  (ιδ.  Χ0·*)  ρΓ  νΐά  φίλια  Χς·α  '"*·'  (φιλη  &°·Λ{ο")  \  τη  ταύτης] 
ταντη  τη  Α  |  συμπεριφερόμενος  Β1·  20  ισθι]  ησθι  Α  |  προς]  ρΓ  μη  Χ*  (οηι 
μη  Χ?)  |  συνερχου]  συνεχου  ΧΑ  |  της  μη  ίδιας]  ταις  μη  ιδιαις  Α  21  πάσας 
τας]  σας  Α  I  τροχειας  Β* Α  (-χιας  Β^Χ)  |  αυτόν]  αυτούς  Α  22  εκαστυς 
των  εαυτού  αμ.  Χ  23  ούτος]  ος  Α*  (ούτος  Α8)  |  δι]  δια  ΧΑ 
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VI  I ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 

Β        'Υίε',  εάν  εγγύηση  σον  φιλον,  ι 
παραδώσεις  σην  χείρα  εχθρώ. 

2παγ\ς  γαρ  Ισχυρά  άνδρί  τα  'ίδια  χείλη,  * 
κα\  άλίσκεται  χειλεσιν  ιδίου  στόματος. 

3ποίει,  υ'ιε,  ά  εγώ  σοι  εντέλλομαι,  και  σώζου·  3 
ηκεις  γαρ  εϊς  χείρας  κακών  δια.  σον  φίλον 

ισθι  μη  εκλυόμενος, 
παρόξυνε  δε  καϊ  τον  φίλον  σου  ον  ενεγυησω. 

*μή  δως  ϋπνον  σοίς  ομμασιν,  4 
μηδε  επινυστάξης  σοίς  βλεφάροις, 

5ΐνα  σώζη  ώσπερ  δορκάς  εκ  βρόχων  5 
και  ώσπερ  ορνεον  εκ  παγίδος. 

6"ΐσθι  προς  τον  μύρμηκα,  ώ  οκνηρέ,  6 
κα\  ζηλωσον  Ιδών  τάς  όδούς  αυτοΰ, 

κα\  γενοΰ  εκείνου  σοφώτερος· 
7εκείνω  γάρ  γεωργίου  μη  υπάρχοντος,  η 

μηδε  τον  άναγκάζοντα  εχων 
μηδε  υπο  δεσπότην  ών, 

8 ετοιμάζεται  θέρους  την  τροφήν,  3 
πολλην  τε  εν  τω  άμήτω  ποιείται  την  παράθεσιν. 

8Άη  πορεύθητι  προς  την  μεΧισσαν  8  ;ι 
και  μάθε  ώς  εργάτις  εστίν, 

την  τε  εργασίαν  ώς  σεμνην  ποιείται· 
8ί,ης  τους  πόνους  βασιΧείς  καϊ  ϊδιώται  προς  υγείαν  προσφέρονται,  &  Ί> 

ποθεινη  δέ  εστίν  πάσιν  και  επίδοξος· 
8   καίπερ  ουσα  τη  ρώμη  ασθενής,  δ  ο 

την  σοφίαν  τιμησασα  προήχθη. 
9εως  τίνος,  οκνηρέ,  κατάκεισαι ;  9 

πότε  δε  εξ  υπ  νου  εγερθηση  ; 

106Χίγον  μεν  υπνοίς,  όΧίγον  δε  κάθησαι,  μικρόν  δε  νυστάζεις,  ίο 
ολίγον  δε  εναγκαλίζη  χερσϊν  στήθη· 

ιτείτ   ενπαραγ'ινεταί  σοι  ώσπερ  κακός  οδοιπόρος  η  πενία,  ιί 
ΝΑ       VI  1  εγγυη  Α  \  χείρας  Α  2  τα  ιδια  χειλ?7  ανδρι  Α  3  παροξύνε 

Β*^Α]  παρωξυνε  Β3  |  φίλον  σου]  σον  φιλον  &  |  ενεγυησω  Β*ΚΑ]  ενηγγνησω 
β3(νίά)ΐ)  6  ισβί  Β*^ΑΧ]  ιθι  Β3ΐ3Α*  7  εκείνου  Κ&»Α  |  γεωργιου  γαρ 
Κ*  (γαρ  γεωργ.  Κε·3)  8  α  ω$  εργατιά]  ωργατις  Α  81)  υγειαν  Κ  (-γιαν 
Β* Α)]  υγιειαν  Βαΐ3  |  προσφέρονται]  φέρονται  Α  9  ύπνου]  ρΓ  ο  Κ*  (οηΐ  Ν1) 11  οπι  σοι  Κ 
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και  η  ένδεια  ωσπερ  αγαθός  δρόμους. 

*ε'άν  δε  άοκνος  ης,  ήξει  ώσπερ  πηγή  ό  άμητός  σον, 
ή  δέ  ένδεια  ώσπερ  κακός  δρομεύς  άπ αυτομολήσει. 

ΐ2       Ι2Άνήρ  άφρων  και  παράνομος  πορεύεται  οδούς  ουκ  άγαθάς· 
ι3  Ι3ό  δ'  αυτός  εννεύει  όφθαλμω,  σημαίνει  δε  ποδί, 

διδάσκει  δε  εννεύμασιν  δακτύλων 

ΐ4       14 διεστραμμένη  καρδία  τεκταίνεται  κακά  εν  παντϊ  καιρώ· 
ό  τοιούτος  ταραχάς  συνίστησιν  πόλει. 

ΐ5       15  δια  τούτο  εζαπίνης  έρχεται  ή  άπώΧεια  αύτοϋ, 
διακοπή  και  συντριβή  ανίατος· 

ι6       ι6οτι  χαίρει  πάσιν  οϊς  μισεί  ό  θεός, 
συντρίβεται  δε  δι'  άκαθαρσίαν  ψυχής· 

17       17 οφθαλμός  ύβριστού,  γλώσσα  άδικος, 
χείρες  έκχεουσαι  αίμα  δικαίου, 

ι3       18  και  καρδία  τεκταινόμενη  λογισμούς  κακούς, 
και  πόδες  επισπεύδοντες  κακοποιεϊν. 

19       19  ε κ  καίει  ψευδή  μάρτυς  άδικος, 
και  έπιπέμπει  κρίσεις  ανά.  μέσον  αδελφών. 

2ο       2υΥ'ιέ,  φύλασσε  νόμους  πατρός  σου, 
και  μή  άπωση  θεσμούς  μητρός  σου· 

2ΐ       21αφαψαι  δε  αυτούς  επ\  σή  ψυχή  δια  παντός, 
και  ενκλοιωσαι  έπϊ  σώ  τραχηλω. 

22  22ήνίκα  αν  περιπατής  επάγου  αυτήν  και  μετά  σου  έστω· 
ως  δ'  αν  καθεύδης  φυλασσέτω  σε, 
ΐνα  έγειρομενω  συλλαλή  σοι. 

23  23 οτι  λύχνος  εντολή  νόμου, 
και  φώς  οδός  ζωής  και  έλεγχος  και  παιδεία, 

11  3,  ηξει]  ρΓ  ω  Κ*  (ογπ  ω  Κ1  γο.8  ίν)  +  σοι  Α  |  σον]  σοι  Κ  |  δρομευς]  ανηρ  ΚΑ 
Α  |  απ  αυτόμολη  σε  ι]  απαντομολογησει  Κ*  (οιη  ογ  Κ1  αυτομολήσει  Α 
13  εννενμασι  Κ  |  δάκτυλων  δΐιρ  τα»  ΑΕ?  14  διεστραμμένη]  +  δε  ΚΑ  \ 
τεκταίνεται]  κατασκευάζει  Β3Ϊ1"£  |  εν  παντι  καιρώ  ο  5€(]η  οοηίιιη^  Α  15  δια] 
+  δε   Β^Κ^Α  \  αττωλια  Κ  |  διακοπή]  +  δε  Κ  16  θεος]  κ7  ΚΑ  |  συντρί- 

βεται Β  (σνντρειβ.)  Κα;ιΑ]  συντριβή  Κ*  |  δι]  δια  Α  17  δίκαιου]  δίκαιον 
Κ€·3Α  18  επιδπενδοντες  Α*νιά  (επισπ.  Α3?)  19  κρισιτ  ΒΚΛ  |  αδε\ψον 
Κ*  (-φων  Κ1)  20  φύλασσε  υιε  Α         21  αφασψαι  Κ*  (αφαψ.  Κ1)  |  αυτούς 
ΒΚ^Α]  αυτα$  Κ*  |  εγκλοιωσαι  Β;ι1,Λ  (-σε)  \  επι  α°]  περι  Κ€·*Α  22  αν  ι°] 
εαν  Κ  |  συλλαλη]  συνλαλη  Κ  σνλλαλησω  Α  23  και  φω$  ο  ρΓαεο  00ηίΐ1Π§ 
Α  |  οδο$]  ρΓ  και  Κ°·3Α  |  οπι  και  ι°  Β°ΚΑ  |  παίδια  ΚΑ 
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VI  24 ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 

Β       24  του  διαφυλάσσειν  σε  άπο  γυναικός  υπ  άντρου  24 
και  άπο  διαβολής  γλώσσης  αλλότριας. 

2$μή  σε  νικήστ)  κάλλους  επιθυμία,  25 
μηδέ  άγρευθής  σοϊς  οφθαλμοΐς, 
μηδέ  συναρπασθής  άπο  τών  αυτής  βλεφάρων. 

*6τιμη  γάρ  πόρνης  οση  κα\  ενός  άρτου,  26 
γυνή  δέ  ανδρών  τίμιας  ψυχάς  άγρεύει. 

27 άποδήσει  τις  πυρ  εν  κόλπω,  τα  δέ  ιμάτια  ου  κατακαύσει ;  27 
28η  περιπατήσει  τις  έπ'  άνθράκων  πυρός,  τους  δε  πόδας  ού  28 κατακαύσει ; 

29οΰτως  6  εισελθών  προς  γυναίκα  υπανδρον  29 
ουκ  άθωωθήσεται,  ουδέ  πάς  ό  άπτόμενος  αυτής. 

3°ού  θαυμαστόν  εάν  άλω  τις  κλεπτών,  3° 
κλέπτει  γάρ  ινα  έμπλήση  την  ψυχήν  πεινών 

31  εάν  δέ  άλω,  αποτίσει  έπταπλάσια,  31 
καϊ  πάντα  τα  υπάρχοντα  αυτού  δους  ρύσεται  εαυτόν 

32 ό  δε  μοιχός  δι   ενδειαν  φρενών  άπώλειαν  τή  ψνχή  αυτού  32 
περιποιείται, 

33όδύνας  τε  και  ατιμίας  υποφέρει*  33 
το  δέ  όνειδος  αυτού  ουκ  εξαλειφθήσεται  εις  τον  αιώνα. 

Μμεστ6ς  γάρ  ζήλου  θυμός  ανδρός  αυτής,  34 
ού  φείσεται  εν  ή  μέρα  κρίσεως· 

35ούκ  ανταλλάζεται  ούδενος  λύτρου  την  έ'χθραν,  35 
ούδε  μη  διαλυθή  πολλών  δώρων. 

ιΥ'ιέ,  φύλασσε  έμούς  λόγους,  ι  VII 
τάς  δέ  εμάς  έντολάς  κρύψον  παρά  σεαυτω· 

1&υιέ,  τίμα  τον  κύριον  και  Ισχύσεις,  ια 
πλην  δέ  αυτού  μη  φοβού  άλλον. 

2φύλαξον  εμάς  έντολάς  και  βιώσεις,  ζ 
τους  δέ  έμούς  λόγους  ώσπερ  κόρας  ομμάτων 

3περ'ιθου  δέ  αύτούς  σοϊς  δακτύλου·,  3 

ΚΑ       24  διαφυλάσσειν  Β^ααΑ]  φνλασσειν  Ν*  |  αΧοτριας  ϋ.  25  συναρ- 
πάσης  Α  27  οηι  ου  Χ*  (δυρβΓδΟΓ  Κ1)  29  αθοωθησεται  Β* ΧΑ  (αθωωθ. 
ΒΕ?ι>)  30  εμττΧησει  Α  |  την  ψυχην]  οιη  την  ϋ,^Α  \  πεινων]  πινωσαν  Α 
32  αττωΧιαν  Χ  33  εφξαλιφθησεται  Χ*  (ϊπιρίΌΟ  φ  Χ1)  34  οιη  μεστοί... 
αυτής  Κ         35  αταλλαξεται  Χ*  (αντ.  Χ0·3)  |  διαΧυθη]  δια  Α  VII  1  υιε] 
+  μου  Χ*  (οπι  Χ1)         2  Χογους  εμους  Κ*  (ε/Λ.  λογ·  Χ0-*)         3  περιθον]  περί 
Κ*  [περιθου  Κ0·3)  |  οπι  δε  ι°  Α  |  αυτοι$  Α 
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ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 

VII  19 

επ ίγραψον  δε  έπ\  το  πΧάτος  της  καρδίας  σου.  Β 
4  Αείπ6ν  την  σοφίαν  σην  άδεΧφην  είναι, 

την  δε  φρόνησιν  γνώριμον  περιποίησαι  σεαυτω, 

5  5ΐνα  σε  τήρηση  άπο  -γυναικός  άΧΧοτρ'ιας  κα\  πονηράς, 
εάν  σε  Χόγοις  τοις  προς  χάριν  εμβάΧηται. 

6  6άπο  γαρ  θυρίδος  εκ  του  ο'ίκου  αυτής  εις  τάς  πλατείας  πάρα- κΰπτουσα, 

7  7ον  αν  'ίδτ}  των  αφρόνων  τέκνων  νεανίαν  ενδεή  φρενών, 
δ        8 παραπορευόμενον  παρά  γωνίαν  εν  διόδοις  οίκων  αυτής 
9  κα\  Χαλοΰντα  9 εν  σκότει  εσπερινω, 

ηνίκα  αν  ησυχία  νυκτερινή  κα\  γνοφώδης, 

ίο       10 η  δε  γυνη  συναντά  αύτω,  είδος  έχουσα  πορνικόν, 
η  ποιεί  νέων  εξίπτασθαι  καρδίας. 

ιι       11  άνεπτερωμενη  δε  εστίν  και  άσωτος, 
εν  οϊκω  δε  ούχ  ησυχάζουσιν  οι  πόδες  αυτής· 

ΐ2       12χρόνον  γαρ  τινα  εζω  ρέμβεται, 
χρόνον  δε  εν  πΧατείαις  παρά  πάσαν  γωνίαν  ενεδρεύει. 

ΐ3       13 είτα  επιΧαβομένη  εφίΧησεν  αυτόν, 
άναιδει  δε  προσώπω  προσειπεν  αύτώ 

ΐ4       14 θυσία  ειρηνική  μοί  εστίν 
σήμερον  άποδίδωμι  τάς  εύχάς  μου' 

ΐ5       Ίζενεκα  τούτου  έζήΧθον  εις  υπάντησίν  σοι, 
ποθούσα  το  σον  πρόσωπον,  ευρηκά  σε. 

ι6       ι6κειρία  τετακα  την  κΧίνην  μου, 
άμφιτάποις  δε  εστρωκα  τοις  άπ  Αιγύπτου" 

ιη       17 διερραγκα  την  κοίτην  μου  κρόκω, 
τον  δε  οικόν  μου  κινναμώμω- 

ιδ       τ&έΧθε  καϊ  άποΧαύσωμεν  φιΧίας  εως  όρθρου, 
δεϋρο  καϊ  ενκυΧισθώμεν  ερωτι. 

19       '9ού  γάρ  πάρεστιν  ό  άνηρ  μου  εν  ο'ίκω, 
πρπόρευται  δε  όδόν  μακράν, 

3  πλάτος]  πΧαθος  Κ*  (πλατ.  Κ0·3)  4  τη  σοφία  Κ*  (την  σοφιαν  #}Ιν'ιΛ>)  Ν 
9  ενσπζρινω  Κ  |  νυκτερινή]  +  η  ΚΑ  |  γνοφωδηϊ]  γνοφοϊ  Α  10  τ;  ι°]  ει  Κ* 
{η  Κ1)  13  οιτη  δε  Κ  |  ειπεν  Κ*  {προσειπεν  \&Λ)  14  ειρηνικοί  Κ*  (-κη  Χ·) 
15  νπαντησιν]  σνναντ-ησιν  ] ία1>^ Α  |  σοι]  μου  Α  16  κειρια  Υ>]>  (κειρεια  Β* 
κιρια  Κ*)]  κιριαιν  Κ0·3  κηριαις  Λ  17  διερραγκα  Βα1>  (·νκα  Β*)  Α]  διερρακα 
Ο,  \  κροκω  ]^*ν'<1Κς·;ιΑ]  κροκινω  Β'  (ΐϊ'ω  δΐΐρ  γλκ)  Κ*  18  ορθού  Ν  |  εγκν- ΧισΟωμεν  Β&Α 
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VII  20 ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 

20ενδεσμον  αργυρίου  Χαβών  εν  χειρ\  αυτοί),  20 
δι   ημερών  ποΧΧών  επανηξει  εις  τον  οίκον  αύτοΰ. 

2ϊάπεπΧάνησεν  δε  αυτόν  ποΧΧή  ομιλία,  2ι 
βρόχοις  τε  τοις  από  χειΧεων  εξώκειΧεν  αυτόν 

22  ό  δε  επηκοΧούθησεν  αυτί/  κεπφωθείς,  22 
ώσπερ  δε  βούς  επ\  σφαγήν  άγεται, 

και  ωσπερ  κύων  επ\  δεσμούς, 

23η  ως  εΧαφος  τοξεύματι  πεπΧηγώς  εις  το  ήπαρ·  23 
σπεύδει  δε  ωσπερ  ορνεον  εϊς  παγίδα, 

ουκ  εϊδώς  οτι  περ\  ψυχής  τρέχει. 

ηνύν  οΰν,  υ'ιε,  άκουε  μου,  κα\  πρόσεχε  ρημασιν  στόματος  μου.  24 
25 μη  εκκΧινάτω  εις  τάς  οδούς  αυτής  ή  καρδία  σου'  25 

26ποΧΧούς  γάρ  τρώσασα  καταβεβΧηκεν,  26 
κα\  αναρίθμητοι  είσιν  ους  πεφόνευκεν 

27  οδοί  αδου  ό  οίκος  αυτής,  27 
κατάγουσαι  εις  τά  ταμεία  του  θανάτου. 

τΈ,ύ  την  σοφίαν  κηρύξεις,  Ίνα  φρόνησίς  σοι  ύπακούση.  ι  VIII 
2επ\  γάρ  των  ύψ-ηΧών  άκρων  εστίν,  ι 

ανά  μέσον  δε  τών  τριβών  ε  στη  κ  εν 
3  παρά  γάρ  πυΧαις  δυναστών  παρεδρεύει,  3 

εν  δε  είσόδοις  υμνείται 

*Ύμάς,  ώ  άνθρωποι,  παρακαλώ,  4 
και  προίεμαι  εμήν  φωνήν  υιοίς  ανθρώπων. 

3 νοήσατε,  άκακοι,  πανουργίαν,  5 
οι  δε  απαίδευτοι,  ενθεσθε  καρδίαν. 

6 εισακούσατε  μου·  σεμνά  γάρ  ερώ,  6 
και  άνοίσω  απ  ο  χειΧεων  ορθά. 

7 οτι  άΧήθειαν  μεΧετήσει  ό  φάρυγζ  μου,  7 
ε'βδεΧυγμενα  δε  εναντίον  εμοΰ  χείλη  ψευδή' 

Βμετά  δικαιοσύνης  πάντα  τά  ρήματα  του  στόματος  μου, 
ούδεν  εν  αύτοίς  σκοΧιον  ούδε  στραγγαΧώδες· 

21  του]  των  Ν  22  κεφφωθεις  Α  23  οπι  δβ  Ν*  (η&Ι)  Ν0·*) 
24  ρημασιν]  ρησιν  Α  25  οπι  βυ  τα$  οδονς  Ν*  (πςιο  Κ0·3)  |  σοι;]  +  και 
μη  πλανηθης  εν  ατραποις  αυτη$  Κ^Α  27  βιχ]  ρΓ  τα  Κ*  (οιώ  Κ1)  | 
τα  ταμεία]  οπι  τα  Κ0·3  Α  |  ταμιεια  Α  |  του  θανάτου]  οπι  του  ̂ °·ανι£ΐ 
VIII  2  αναβμεσον  Κ*  (οπι  β  Ν1ε·3)  3  δυνατών  Κ*  (δι^αστ.  Ιί*1)  6  σεμνά] 
χολλα  £\*  (σεμνά  Κ0-3)  |  ανοισω]  ανοι-γω  Α  8  5  πάντα  τα  ρημα  δΐιρ  πΐ5 
Β3ΐ>  |  ρήματα]  κριματα  Α  \  μου]  σου  Ν*  (μου  Κ1)  |  στραγγαλιωδεί  Κε·3 
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ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ VIII  21  Ά 

9  9 πάντα   ενώπια  τοϊς   συνιούσιν,    και   ορθά.   τοΊς    εύρίσκουσι  Β 

γνώσιν. 
ίο       Ζ0Χάβετε  παιδείαν  και  μη  άργύριον, 

και  γνώσιν  νπερ  χρνσίον  δεδοκιμασμενον 
ιι       11  κρείσσων  γαρ  σοφία  Χίθων  ποΧυτεΧών, 

πάν  δε  τίμιον  οι) κ  άξιον  αυτής  εστίν. 

ΐ2       12εγώ  ή  σοφία  κατασκήνωσα  βουΧήν, 
και  γνώσιν  και  εννοιαν  εγώ  επεκαΧεσάμην 
κρείσσων  γαρ  σοφία  Χίθων  ποΧυτεΧών. 

13       Ι3φόβος  Κυρίου  μισεί  άδικίαν, 
ϋβριν  Τ€  και  ύπερηφανίαν  κα\  οδούς  πονηρών 
μεμίσηκα  δε  εγώ  διεστραμμενας  οδούς  κακών. 

ΐ4       14  ε  μη  βουΧή  και  ασφάλεια, 
εμή  φρόνησις,  εμή  δε  ισχύς- 

ΐ5       ι5δι'  εμού  βασιΧεϊς  βασιΧευουσιν, 
και  οι  δυνάσται  γράφουσιν  δικαιοσύνην 

ι6       ι6δι'  εμού  μεγιστάνες  μεγαλύνονται, 
και  τύραννοι  δι*  εμού  κρατούσι  γής. 

ΐ7       17  εγώ  τούς  ε  με  φιΧούντας  αγαπώ, 
οι  δε  εμε  ζητούντες  εύρησουσιν. 

ι8       ιΒπΧούτος  και  δόξα  εμο\  υπάρχει, 
κάϊ  κτήσις  ποΧΧών  και  δικαιοσύνη. 

19       19 βεΧτιον  ε'με  καρπίζεσθαι  ύπερ  χρυσίον  και  Χίθον  τίμιον, 
τα  δε  ε  μα  γενήματα  κρείσσω  αργυρίου  εκΧεκτού. 

2ο       20  ε  ν  όδοΓί  δικαιοσύνης  περιπατώ, 
και  ανά.  μέσον  τριβών  δικαιώματος  αναστρέφομαι, 

2ΐ       21ΐνα  μερίσω  τοις  εμε  άγαπώσιν  ύπαρζιν, 
και  τούς  θησαυρούς  αύτών  εμπΧήσω  αγαθών. 

2ΐ &   2ιΆεάν  άναγγείΧω  ύμϊν  τα  κα#'  ήμεραν  γινόμενα, 
μνημονεύσω  τα  εζ  αιώνος  άριθμησαι. 

9  ευρισκουσιν  10  παιδιαν  Α  |  δεδοκιμασμενον]  +  αντερεισθαι  δε  ΝΑ 
αισθησει  χρυσιου  καθαρού  Έύ(νιά)  ™Ζ ιηί +  ανταναιρεισθαι  εσθησιν  χρυσιου  και 
αργυρίου  Α  12  κρείσσων ..  .πολυτελών  ιιηο  ΐηοΐ  Β*  οιτι  ̂ Α  (Ηαΐ) 
13  αδικιαν]  αδικ  ̂ υρ  ταπ  Βεν1<ί  |  υπερηφανιαν  υβριν  τε  και  αδικιαν  Ν*  (αδ.  υβριν 
τε  και  νττ.  Κ0·3)  14  ασφαλια  ̂ Α  15  γράφουσιν]  γαρ  αφουσιν  Α 
17  φιλουντας]  'ζητοχ<ντας  ̂ *  (φιλ.  Κ1)  |  εύρησουσιν]  +  χάριν  Κ(;  ;ιΑ  18  κτή- 

σεις Α  19  τιμιον]  +  πολύν  Α  |  κρεισσω]  κρισσων  &  κρισσον  Α  20  τρι- 
βών] οδων  Ν*  (τριβ.  Κ':  ;ιπικ)  |  δικαιώματος]  κ  δικοσυνης  &$ε·»π>β  δικαιοσύνης  Α 21  θυσαυρους  Β 
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VIII  22 ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 

Ζ2Κνριος  εκτισεν  με  αρχήν  οδών  αυτόν  εις  'εργα  αντον,  22 
23  προ  τον  αιώνος  εθεμεΧίωσεν  με  εν  άρχη,  23 

προ  τον  τήν  γήν  ποιήσαι  24  και  προ  τον  τάς  αβύσσους  ποιήσαι,  24 
προ  τον  προεΧθειν  τας  πηγάς  των  νδάτων, 

25  προ  τον  ορη  εδρασθήναι,  ?5 
προ  δε  πάντων  βοννών  γεννά.  με. 

*6Κύριος  επο'ιησεν  χώρας  κα\  άοικήτονς  26 
καϊ  άκρα  οϊκούμενα  τΐ]ς  νπ'  ουρανών. 

Ζ7ήνίκα  ήτο'ιμαζεν  τον  ονρανόν,  συνπαρήμην  αυτώ,  27 
κα\  οτε  άφώριζεν  τον  εαυτόν  θρόνον  επ*  άνεμων 

28  και  ως  Ισχυρά  επο'ιει  τα  άνω  νέφη,  28 
και  ως  ασφαλείς  ετ'ιθει  πηγάς  της  ύπ'  ουρανόν, 

29  και  ως  Ισχυρά  επο'ιει  τά  θεμεΧια  της  γης,  29 
3°ήμην  παρ'  αυτω  άρμόζουσα·  3° 

εγώ  ήμην  §  προσεχαιρεν, 

καθ*  ήμεραν   δε   εύφραινόμην    εν    προσώπω   αυτόν   εν  παντι καιρώ, 

31  οτε  ενευφραίνετο  τήν  οικουμενην  συντεΧεσας,  31 
και  ευφραίνετο  εν  υ'ιοϊς  ανθρώπων. 

32  νυν  ου  ν,  υιε,  άκουε  μον.  3= 
34 μακάριος  άνήρ  ος  εισακούσεταί  μου,  34 

και  άνθρωπος  ος  τάς  εμάς  όδονς  φνΧάξει, 

άγρνπνών  επ'  εμαϊς  θύραις  καβ*  ήμεραν, 
τηρών  σταθμούς  εμών  εισόδων. 

35  αί  γάρ  εζοδοί  μου  έξοδοι  ζωής,  35 
και  ετοιμάζεται  θεΧησις  παρά  Κυρίου. 

3δοί  δε  είς  εμε  άμαρτάνοντες  άσεβούσιν  τάς  εαντών  ψνχάς,  36 
και  οι  μισούντες  με  άγαπώσιν  θάνατον. 

ΝΑ       23  οιη  εν  αρχη  Α         25  ορη]  ο  δΐιρ  τα5  Α3  |  εδρασθήναι]  +  και  πλασθηναι 
την  γην  Κ  26  νττ  ουρανών]  νπο  τον  ονρανον  Κ*  υπ  ουρανον  Κ°3Α 
27  συμτταρημην  ~&  28  και  ω$  (ι0)]  ηνικα  ΚΑ  |  ο υρανον]  +  εν  τω  τιθεναι αυτόν  τη  θαλασσή  ακριβασμον  αυτού  \  και  ύδατα  ου  ιταρελευσονται  στόματος 
αυτού  Κ0·3 Α  29  οηι  ω$  ΚΑ  |  θεμέλια]  θελήματα  Α*  (ϊΐϊίριοί)  Α3) 
31  ενευφραινετο]  ηυφραινετο  Α  |  ευφραίνετο]  ενηυφραινετο  Α  32  ουν 
νιε  ακο  $αρ  ταδ  Β1?3?  |  μον]  +  μακάριοι  οι  οδούς  μου  φυλασσοντες'  (33)  ακου- 
σαται  παιδιαν  και  σοφισθηται  και  μη  αττοφραγηται  Κε·3  +  και  μακάριοι  οι  οδ. 
μ.  φυλασσοντες]  (33)  ακούσατε  σοφιαν  και  σοφισθητε  και  μη  αποφραγητε  Α 
34  θύραις  καθ  ημεραν]  θυραν  Κ*  (θύραις  κ.  η.  Κε·3)  36  αμαρτανοντες  ευ 
εμε  Ν  |  ασεβουσιν]  +  ευ  Νε  3Α  |  οηι  με  Κ*  (Ιιαίο  Κ0·3) 
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ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ IX  12  1> 

ι        ΙΉ  σοφία  οίκοδόμησεν  εαυτή  οίκον,  Β 
και  ύπήρεισεν  στύλους  επτά· 

ι        2εσφαζεν  τα  εαυτής  θύματα, 
έκέρασεν  εις  κρατήρα  τον  εαυτής  οίνον, 
κα\  ήτοιμάσατο  την  εαυτής  τράπεζαν 

3  ̂ άπεστειλεν  τους  εαυτής  δούλους, 
συγκαλούσα  μετά.  υψηλού  κηρύγματος  €τγι  κρατήρα,  λέγουσα 

4  4"θς  εστίν  άφρων,  έκκλινάτω  προς  μέ' 
και  τοϊς  ενδεέσι  φρενών  είπεν 

5  5*Έ\θατε,  φάγετε  τών  έμών  άρτων, 
και  πίετε  οίνον  ον  εκερασα  ύμϊν 

6  6 απολείπετε  άφροσυνην,  ινα  εις  τον  αιώνα  βασιλεύσητε, 
καϊ  ζητήσατε  φρόνησιν, 
και  κατορθώσατε  εν  γνώσει  συνεσιν. 

η        7Ό  παιδεύων  κακούς  λήμψεται  εαυτω  άτιμ'ιαν 
έλεγχων  δε  τον  άσεβη  μωμησεται  εαυτόν. 

8  Βμή  έλεγχε  κακούς,  ίνα  μη  μισώσίν  σε- 
έλεγχε  σοφόν,  και  άγαπησει  σε. 

9  9διδου  σοφώ  άφορμήν,  και  σοφώτερος  εσται· 
γνώριζε  δίκαια),  και  προσθήσει  τού  δέχεσθαι. 

ίο       10  αρχή  σοφίας  φόβος  Κυρίου, 
και  βουλή  άγιων  σύνεσις' 
το  γαρ  γνώναι  νόμον  διανοίας  εστίν  αγαθής. 

ιι       "τούτω  γαρ  τώ  τρόπω  πολύν  ζήσεις  χρόνον, 
και  προστεθήσεταί  σοι  ετη  ζωής  σου. 

ΐ2       12υίέ,  εάν  σοφός  γένη  σεαυτω,  σοφός  εση  και  τοις  πλησίον 
εάν  δε  κακο$·  άποβής,  μόνος  αν  αντλήσεις  κακά. 

ΐ2»   τ2Άος  ερείδεται  επ\  ψεύδεσιν,  ούτος  ποιμαίνει  άνεμους, 
6  δ'  αύτός  διώξεται  ορνεα  πετάμενα· 

ΐ2ΐ>  τ2ΐ>άπέλιπεν  γαρ  όδούς  τού  εαυτού  άμπελώνος, 
τους  δέ  άξονας  τού  ιδίου  γεωργίου  πεπλάνηται· 

IX  1  ωκοδομησεν  ΚΑ         3  σννκαλονσα  Κ  5  έλθετε  &\  6  ινα...  Ν 

βασιλεύσητε]  ινα  'ζησεσθαι  &ζ°·δ  \  φρονησιν]  +  ινα  βιωσηται  Κε-αΑ  7  μωμη- 
σεται εαυτόν]  μωμησετε  αντον  Κ  8  σε  ι°]  +  ασοφον  κ  μισησι  σε  ̂ €-Λ  +  ασ. 

και  μισήσει  σε  Α  9  γνώριζε]  +  δε  Α  10  βονλημα  Ν*  (βονλη  |  γαρ] 
δε  6<Γ;ιΑ  11  ζησει%]  ζήση  Α  |  ουι  σου  Α  12  ε  αν  ι°]  εα  Α*  (εαν 
Αα?)  |  του  πλησίον]  τω  πλ.  Α  |  οιη  αποβης  Ν*  (1ιαΙ>  Κε·η)  |  οηι  αν  Ν  | 
άντλησης  Υ>  ύ'  12  3,  ποιμανει  Ν*  (ποιμαίνει  Κε,&)  Λ  |  οπί  ο  δ  αντος  διωξεται 
ορνεα  πετομενα  Κ           12 1)  απελειττεν  Α 
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IX  12  0 ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 

Β      τ'ζδιαπ  ο  ρεύεται  δε  δι'  άνυδρου  έρημου  ΐ2  ο 
και  γήν  διατεταγμενην  εν  διψώδεσιν, 
συνάγει  δε  χερσιν  άκαρπίαν. 

Ι3Τυνη  άφρων  και  θρασεια  ενδεής  ψωμοϋ  γίνεται,  13 
ή  ουκ  επίσταται  αίσχύνην 

Ηεκάθισεν  επ\  θύραις  του  εαυτής  ο'ίκου  επ\  δίφρου,  ΐ4 
εμφανώς  εν  πΧατείαις  Ι5προσκαΧουμένη  τούς  παριόντας  15 
και  κατευθύνοντας  εν  ταΊς  όδοΐς  αυτών 

τβ"0ς  εστίν  υμών  άφρονέστατος,  εκκΧινάτω  προς  μέ'  ι6 
ενδεεσι  δέ  φρονησεως  παρακεΧεύομαι  Χέγουσα 

τ1"  Αρτων  κρύφιων  ηδέως  αψασθε,  ΐ7 
και  ύδατος  κΧοπης  γΧυκεροΰ. 

ι8ό  δε  ουκ  οίδεν  οτι  γηγενείς  παρ*  αυτί]  οΧΧυνται,  ι8 
και  επ\  πέτευρον  αδου  συναντά. 

1ίίΆάΧΧά  άποπηδησον,  μη  χρόνισες  εν  τώ  τόπω,  ι8  λ 
μηδέ  επιστησης  το  σον  όνομα  προς  αυτήν 
ούτως  γάρ  διαβηστ)  υδωρ  άΧΧότριον 

ι81>από  δε  ύδατος  άΧΧοτρίου  άπόσχου,  *8  β 
και  άπο  πηγής  άΧΧοτρίας  μη  πίης, 

ι8οα'α  ποΧύν  ζήσης  χρόνον,  ιδ  ε 
προστεθΐ]  δε  σοι  ετη  ζωης. 

ΙΥίός  σοφός  ευφραίνει  πάτερα,  ι  Χ 
υιό$·  δε  άφρων  Χύπη  τη  μητρί. 

2ούκ  ώφεΧησουσιν  θησαυροί  ανόμους,  2 
δικαιοσύνη  δε  ρύσεται  εκ  θανάτου. 

3ού  Χιμοκτονησει  Κύριος  ψυχήν  δικαίαν,  3 
ζωην  δε  ασεβών  ανατρέψει. 

4  πενία  άνδρα  ταπεινοί,  4 
χείρες  δέ  ανδρείων  πΧουτίζουσιν. 

43-υι6ς  πεπαιδευμένος  σοφός  εσται,  4  » 
τω  δέ  αφρονι  διακονώ  χρησεται. 

ΝΑ       14  επι  δίφρου  ο  δεςη  οοηΐαη§  Α  |  ενφανως  Α  15  παριοντας]  +  οδον  Α 
16  άφρων  ϋ.*  (αφρονεστατος  Κ0  3)  17  κλοπής]  κοπής  Α  18  ολλυνται] 
ολουνται  Ν03  |  πεταυρον  Β3*3^0·3  18  3.  χρονισης]  ενχρονισης  Α  |  τοπω]  + 
αυτής  Ϊ\€·Ά  \  επιστησης]  επιστης  Α  \  όνομα]  ομμα  Α  \  διαβησεται  Κ*  (διαβηση 
Κ0·3)  |  αλλότριοι]  +  και  υπερβηση  ποταμον  αλλοτριον  Κε·3Α  18  0  ζήση 
Α  |  δε  σοι]  σοι  δε  Κ  Χ  1  τη  μητρι]  οιη  τη  Κ  3  δικαιώ|  Κ*  (δικαιαν 
^ε·3·)         4  3.  σοφός  πεπαιδευμένος  Κ 
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ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ  Χ  21 

5  5διεσώθη  άπο  καύματος  νιος  νοήμων,  Β 
άνεμόφβορος  δε  γίνεται  εν  άμητω  υιός  παράνομος. 

6  6εύΧογία  Κυρίου  επϊ  κεφαΧήν  δικαίου, 
στόμα  δε  ασεβών  καΧύψει  πένθος  αωρον. 

7  7 μνήμη  δικαίων  μετ  εγκωμίων, 
όνομα  δε  άσεβους  σβίννυται. 

8  8 σοφός  καρδία  δένεται  εντοΧάς, 
6  δε  άστεγος  χειΧεσιν  σκοΧιάζων  ύποσκεΧισθήσεται. 

α        96ς  πορεύεται  άπΧώς,  πορεύεται  πεποιθώς· 
6  δε  διαστρεφων  τάς  οδούς  αυτού  γνωσθήσεται. 

ίο       Ι0ό  εννεύων  όφθαΧμοΐς  μετά  δόλου  συνάγει  άνδράσι  Χύπας, 
ό  δε  έλεγχων  μετά  παρρησίας  είρηνοποιεϊ. 

ιι       11  πηγή  ζωής  εν  χειρϊ  δικαίου, 
στόμα  δε  ασεβούς  καΧύψει  άπωΧεια. 

ΐ2       12 μίσος  εγείρει  νείκος, 
πάντας  δε  τούς  μή  φιΧονεικούντας  καλύπτει  φιλία- 

ΐ3  Ι3ράβδω  τύπτει  άνδρα  άκάρδιον. 
ΐ4       14  σοφοί  κρύψουσιν  α'ίσθησιν, 

στόμα  δε  προπετούς  εγγίζει  συντριβή. 

ΐ5       1ζκτήσις  πΧονσίων  πόΧις  οχυρά, 
συντριβή  δε  ασεβών  πενία. 

ι6       ι6εργα  δικαίων  ζωήν  ποιεί, 
καρποί  δε  ασεβών  αμαρτίας. 

ΐ7       17 οδούς  δικαίας  ζωής  φυΧάσσει  παιδεία, 
παιδεία  δε  ανεξέλεγκτος  πΧανάται. 

ι8       18 καΧυπτουσιν  εχθραν  χείΧη  δίκαια, 
οι  δε  έκφέροντες  Χοιδορίας  άφρονεστατοί  είσιν. 

ΐ9       Ι9ε'κ  ποΧυΧογίας  ουκ  έκφεύξη  άμαρτίαν, 
φειδόμενος  δε  χεΐλεων  νοήμων  εση. 

2ο       20  άργυρος  πεπυρωμενος  γλώσσα  δικαίου, 
καρδία  δε  ασεβούς  εκΧείλΙ/ει. 

2ΐ       21  χείλη  δικαίων  επίσταται  ύψηλά, 
οι  δε  άφρονες  εν  ένδεια  τελευτώσιν. 

6  κεφαλήν  Κ*  (-λ^  Να-3)  Α  7  ασεβονσβενννται  Α  10  οφθαλμω  Ν  ΝΑ 
11  απωλια  Ι'.^'ΚΛ  (-λεια  Β3)  12  καλύψει  Α  13  ραβδω]  ρΓ  05  εκ 
χειλεων  (χιλ.    Κ)  προφέρει  σοφιαν  ΧΑ  |  καρδιον  Κ*  (ακ.  15  κτι- 
σι%  Κ*  (κτησι%         κτήσεις  Α  16  αμαρτιαι  Ν*  (-τια$  ΝΛβ)  17  ονη 
δίκαιας  Κ^Α  |  παίδια  1  >ίκ  ΧΑ.  |  ανεξελεκτος  Β*  (ανεξελεγκτ.  Β3ΐ>)  19  εκ- 
φευξη  αμαρτιαν]  εκφευξεται  αμαρτία  Α  20  πεπωρωμινος  Α  21  οιη 
εν  Ν*  (Ηα5  Κ0·*)  |  τελευτησωσιν  Κ*  (τελευτώσιν  Νς·3) 
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Χ  22  ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 

Β       22ευλογία  Κυρίου  έπ\  κεφαλήν  δίκαιου*  22 
αϋτη  πλουτίζει,  και  ου  μη  προστεθώ  αυττ}  λύπη  £ν  καρδία. 

23 εν  γελωτι  άφρων  πράσσει  κακά,  23 
η  δε  σοφία  άνδρϊ  τίκτει  φρόνησιν. 

α*εν  άπωλεία  άσεβης  περιφέρεται,  24 
επιθυμία  δε  δικαίου  δέκτη. 

25παραπορευομενης  καταιγίδος  άφανίζεται  άσεβης,  25 
δίκαιος  δε  εκκλίνας  σώζεται  εις  τον  αΙώνα. 

26ώσπερ  ομφαξ  όδουσι  βλαβερόν  και  καπνός  ομμασιν,  26 
ούτως  παρανομία  τοΐς  χρωμενοις  αυτήν. 

27  φόβος  Κυρίου  προστίθησιν  ημέρας,  27 
ετη  δε  άσεβων  όλιγωθησεται. 

2*ενχρονίζει  δικαίοις  ευφροσύνη,  28 
βλη-ΐί  δε  άσεβών  άπολεΐται. 

296χύρωμα  όσιου  φόβος  Κυρίου,  29 
συντριβή  δε  τοις  εργαζομενοις  κακά. 

30  δίκαιος  τον  αιώνα  ουκ  ενδώσει,  3° 
άσεβεις  δε  ουκ  οίκησουσιν  γην. 

31  στόμα  δικαίου  άποστάζει  σοφίαν,  3ΐ 
γλώσσα  δε  άδικου  εξολεΊται. 

32χείλη  ανδρών  δικαίων  άποστάζει  χάριτας,  32 
στόμα  δε  άσεβών  άποστρεφεται. 

1  ζυγοί  δόλιοι  βδέλυγμα  ενώπιον  Κυρίου,  ι  XI 
στάθμιον  δε  δίκαιον  δεκτόν  αυτώ. 

2οΰ  εάν  εισελθτ)  ύβρις,  εκει  κα\  άτιμία'  ο. 
στόμα  δε  ταπεινών  μελέτα  σοφίαν. 

3άποθανών  δίκαιος  ελιπεν  μετάμελον,  3 
πρόχειρος  δε  γίνεται  και  επίχαρτος  άσεβών  άπώλεια. 

5  δικαιοσύνη  άμώμους  ορθοτομει  όδους,  5 
άσεβεια  δε  περιπίπτει  άδικία. 

ΝΑ       22  κεφαλής  ΚΑ  \  ονα  αντη  πλουτίζει  Α  24  απωλια  ΚΑ  (τωλια  βιιρ 
Γ3.8  Α1)  |  περιφέρεται]  +  δουλευσει  δε  άφρων  φρονιμω  Α  \  δέκτη]  +  κάρδια  δε 
άσεβους  εκλείψει  Α  25  οιη  παραπορευομενης... άσεβης  Κ*  (η&1>  Κ0·3)  | 
άσεβης]  ρν  ο  6*ίε·3Α  26  βλαβερός  Α  |  αυτήν]  αντη  Α  28  εγχρονιζει 
Β3Ϊ)  |  αττολειται]  ολλυται  ΚΑ  30  ονκηκονσιν  Β*  ουκ  οίκησουσιν  Β3·3  Α  (-σι) 
ουκηοικησονσιν  Κ*  (οιη  η  ι°  Κε·3)  32  δίκαια  Κ*  (δίκαιων  Χ0·3)  |  απο- 
στραφεται  Κ*  (καταστρεφ.  Κ0·3)  XI  2  εαν]  αν  Κ  3  αποθανών] 
ρΓ  τελειοτης  ευθειών  οδηγήσει  αυτονς\  και  νποσκελισμος  αθετουντων  προ- 
νομενσει  αυτούς]  (4)  ουκ  ωφελήσει  υπάρχοντα  εν  ήμερα  θνμου\  και  δικαι- 

οσύνη ρυσεται  απο  θανατου\  Α  \  ελειπεν  Α  \  απωλια  Κ  5  άμωμου  ΚΑ  | 
οιη  ασέβεια... αδικία  Κ*  (ηαΐ)  ασεβια  δε  περιπιπτι  αδικεια  Χε·3) 
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ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ XI  20 

6  6 δικαιοσύνη  ανδρών  ορθών  ρύεται  αυτούς,  Β 
τη  δε  άπωλεία  αυτών  άλίσκονται  παράνομοι. 

7  5 'τελευτησαντος  ανδρός  δικαίου  ουκ  οΧΧυται  έλπίς, 
το  δε  καύχημα  των  άσεβων  οΧΧυται. 

8  Β δίκαιος  εκ  θήρας  εκδύνει, 
άντ   αύτου  δε  παραδίδοται  6  άσεβης. 

9  9  ε'^  στόματι  άσεβων  παγ\ς  ποΧίταις, 
α'ίσθησις  δε  δικαίων  εϋοδος. 

ίο       ̂ ε'ν  άγαθοίς  δικαίων  κατώρθωσεν  πόλις, 
ιι  "στόμασιν  δε  άσεβων  κατεσκάφη. 
ΐ2       12 μνκτηρίζει  πολίτας  ενδεής  φρενών, 

άνηρ  δε  φρόνιμος  ήσνχίαν  άγει. 

ΐ3       13άνηρ  δίγλωσσος  άποκαΧΰπτει  βούλας  εν  συνεδρίω, 
πιστός  δε  πνοτ)  κρύπτει  πράγματα. 

ΐ4       14οί$·  /ιή  υπάρχει  κυβερνησις,  π'ιπτονσιν  ώσπερ  φύλλα, 
σωτηρία  δε  υπάρχει  εν  πολλή  βουλή. 

ΐ5       15 πονηρός  κακοποιεί  δταν  συν  μίξη  δικαίω, 
μισεί  δε  ηχον  άσφάλείας. 

ι6       ι6γυνή  ευχάριστος  εγείρει  άνδρϊ  δόξαν, 
θρόνος  δε  ατιμίας  γυνη  μισούσα  δίκαια. 

πΧοΰτου  οκνηροί  ενδεείς  γίνονται, 
οι  δε  ανδρείοι  ερείδονται  πΧουτω. 

*7       1?τί}  "τ*υΧΟ  α^του  άγαθον  ποιεί  άνηρ  ελεήμων, 
εξοΧΧύει  δε  αυτοί)  σώμα  ό  άνεΧεημων. 

ι8       ι8άσεβης  ποιεί  εργα  άδικα, 
σπέρμα  δε  δικαίων  μισθός  άΧηθείας. 

ΐ9       τ9υιος  δίκαιος  γεννάται  εις  ζωην, 
διωγμός  δε  άσεβους  εις  θάνατον. 

2ο       20 βδεΧυγμα  Κυρίω  διεστραμμένοι  όδοί, 
προσδεκτοι  δε  αχ/τω  πάντες  άμωμοι  εν  τοις  όδοίς  αυτών. 

6  οητι  δικαιοσύνη... αυτούς  Κ*  (ηαΐί  Κ0·3)  |  ρνσεται  Κ€·3Α  \  απώλεια  ΒΚ*  ΝΑ 
(-λια)]  ασεβια  Μ0·*  αβονλεια  Α  |  οηι  αυτών  Λ  8  εκδυνει]  δννει  Λ  9  άσε- 

βων] αμαρτων  Χ*  (αμαρτωλών  ̂ ί°·;ι)  |  αισθήσεις  ΚΑ  10  δίκαιων]  διων  Κ* 
{δικών  ςΚΖΆ)  |  πολις]  +  και  επ  απώλεια  άσεβων  αγαλλιαμα  (11)  εν  ευλογιαις 
δίκαιων  υφωθησεται  πολις  Ββπι^κιψ  +  και  εν  αττωλια  (-λεια  Α)  ασ.  αγαλλ. 
(11)  εν  ευλογία  (-γεια  Α)  ευθιων  (-θειων  Α)  υψ.  πολις  Χε  αΑ  12  ενδεείς  Α  | 
φρόνιμος]  ρΓ  ο  Κ*  (οηι  Ν*·*)  14  φυλλον  Κ*  (φύλλα  Κ0·*)  |  οηι  δε  Κ* 
(ηαΐ)  Κ03)  15  σννμειξη  Β*  συμμειξη  Κ  συμμιξη  13'Ά  17  εξολλικι] 
εξολλυσι  Κ0,3  |  αυτού  1°]  το  εαυτού  &Ζ·& 
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XI  21  ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 

21χείρ\  χείρας  εμβαΧών  αδίκως  ουκ  ατιμώρητος  εσται,  2ΐ 
ό  δε  σπείρων  δικαιοσυνην  Χήμψεται  μισθον  πιστόν. 

22ώσπερ  ενώτιον  εν  ριν\  ύός,  22 
ούτως  γυναικί  κακόφρονι  κάΧΧος. 

'23επιθυμία  δίκαιων  πάσα  αγαθή,  23 
^'λτΓΐί  δε  ασεβών  άποΧεϊται. 

ηεΙσ\ν  οϊ  τα.  ίδια  σπείροντες  πλείονα  ποιούσιν  24 
είσϊν  και  οί  συνάγοντες  εΧαττονούνται. 

2ζψνχή  εύΧογουμενη  πάσα  άπΧή,  25 
άνήρ  δε  θυμώδης  ουκ  ευσχήμων. 

26ό  συνεχών  σΐτον,  ύποΧίποιτο  αύτδν  τοις  εθνεσιν  26 
ευλογία  δε  είς  κεφαλήν  του  μεταδίδοντος. 

27 τεκταινόμενος  αγαθά  ζητεί  χάριν  άγαθήν,  ιη 
εκζητούντα  δε  κακά  καταΧήμψεται  αυτόν. 

*8ό  πεποιθώς  επ\  πΧούτω,  οϋτος  πεσείται,  28 
ό  δβ  άντιΧαμβανόμενος  δικαίων,  οΰτος  άνατεΧει. 

Ζ9ό  μη  συν  περιφερόμενος  τω  εαυτού  οίκω  κΧηρονομήσει  άνεμον,  29 
δουΧεύσει  δε  άφρων  φρονίμω. 

3°εκ  καρπού  δικαιοσύνης  φύεται  δενδρον  ζωής,  3° 
αφαιρούνται  δε  άωροι  ψυχα\  παρανόμων. 

31  ει  δ  μεν  δίκαιος  μόΧις  σώζεται,  6  ασεβής  και  άμαρτωΧδς  που  31 
φανειται ; 

τ6  αγαπών  παιδείαν  άγαπα  α'ίσθησιν,  ι  XII 
ό  δε  μισών  εΧεγχους  άφρων. 

2  κρείσσων  ό  εύρων  χάριν  παρά  Κυρίω,  2 
άνήρ  δε  παράνομος  παρασιωπηθήσεται. 

3ού  κατορθώσει  άνθρωπος  εξ  άνομου,  3 
αϊ  δε  ρίζαι  τών  δικαίων  ουκ  εξαρθήσονται. 

ώσπερ  δε  εν  ζύΧω  σκώΧηξ,  ούτως  άνδρα  άπόΧΧυσιν  γυνή 
κακοποιός. 

5Χογισμο\  δικαίων  κρίματα,  5 
κυβερνώσιν  δε  άσεβεϊς  δόΧους. 

ΝΑ       21  χείρας]  χείρα  Κ*  (·ρα$  £ί°·&)  |  πιστών  Α        22  ενωτιον]  +  χρνσονν  Κ0·3  | 
υος]  υιοί  Α       24  εισιν  2°]  +  δε  &ε·3  |  ελαττονουνται  (ελατοί,  ρτ  τα  αλλό- 

τρια Κ0·3-  25  ευλογονμενη]  ηυλογημενη  Α  26  νπολειτοιτο  Κ  υπολειποτο 
Α  29  συμπεριφερ.  |  τω  οικω  εαυτού  Κ  31  αμαρτωλός  και  ασεβψ  Κ 
XII  1  παιδιαν  ΚΑ  2  παράνομος]  τταρανο  δΐιρ  γο.3  Β3!  4  απολλυσι  Χ 
5  λογοισμοι       (λογισμ.      (νίά) ο.£ΐ)  |  &>λοι/$]  λογοις  Κ*  (δόλου*  Κς·3) 
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ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ XII  I 

6        6Χόγοι  ασεβών  δόΧιοι, 
στόμα  δε  ορθών  ρύσεται  αυτούς, 

η        7 ου  εάν  στραφώ,  ασεβής  αφανίζεται, 
οΐκοι  δε  δικαίων  παραμενονσιν. 

8  8στό/χα  συνετοί)  εγκωμιάζεται  υπό  ανδρός, 
νωθροκάρδιος  δε  μνκτηρίζεται. 

9  9 κρείσσων  άνήρ  εν  ατιμία  δουΧεύων  εαντω, 
η  τιμήν  εαντω  περιτιθεΧς  κα\  προσδεόμενος  αρτον. 

ίο       10 δίκαιος  οίκτείρει  ψυχάς  κτηνών  αυτού, 
τά  δε  σπΧάγχνα  τών  ασεβών  άνεΧεήμονα. 

ιι       11 6  εργαζόμενος  τήν  εαυτού  γήν  εμπΧησθήσεται  άρτων, 
οί  δε  διώκοντες  μάταια  ενδεείς  φρενών, 

ιι  ά  1ΙΆος  εστίν  ηδύς  εν  ο'ίνων  διατριβαις, 
εν  τοις  εαντον  όχνρώμασιν  καταλείψει  άτιμίαν. 

ιι       Ι2επιθυμίαι  ασεβών  κακαί, 
αί  δε  ρίζαι  τών  ευσεβών  εν  όχνρώμασιν. 

13       '3δι'  άμαρτίαν  χειΧεων  εμπίπτει  εις  παγίδας  άμαρτωΧός, 
εκφεύγει  δε  εξ  αυτών  δίκαιος. 

13  ά  Ι3Εό  βΧεπων  Χεϊα  εΧεηθήσεται, 
6  δε  σνναντών  εν  πύΧαις  εκθΧίψει  ψυχάς. 

ΐ4       14άπό  καρπών  στόματος  ψυχή  ανδρός  πΧησθησεται  αγαθών, 
άνταπόδομα  δε  χειΧεων  αυτού  δοθήσεται  αντώ. 

ΐ5       Ι5όδοι  αφρόνων  όρθα\  ενώπιον  αυτών, 
εϊσακονει  δε  σνμβονΧίας  σοφός. 

ι6       τ6αφρων  αυθημερόν  εξαγγεΧΧει  όργήν  αύτον, 
κρύπτει  δε  τήν  εαντον  άτιμίαν  πανούργος, 

ιη       17 επιδεικνυμενην  πίστιν  άπαγγεΧΧει  δίκαιος, 
6  δε  μάρτυς  τών  αδίκων  δόλιοί. 

ι8       ̂ εϊσιν  οί  Χεγοντες  τιτρώσκουσιν  μάχαιραι, 
γΧώσσαι  δε  σοφών  ίώνται. 

19       }9χείΧη  αληθινά  κατορθοϊ  μαρτυρίαν, 
μάρτυς  δε  ταχύς  γΧώσσαν  εχει  αδικον. 

7  άσεβης]  ρΓ  ο  Α  |  αφανίζεται]  ρΓ  ο  Κ*  (οιη  Κ1  ε·»*)  9  περιθεις  Κ 
άρτων  Α  10  οικτειρει  δίκαιος  Α  \  αυτού]  εαντον  ϊ\*  {αντ.  ΚΖ·Λ)        11  β/χ 
πλησθησηται  Β  11  3,  καταλιψω  Κ*  (-ψει  Ν1)  |  ατιμιαν  ΒΚί,&Α]  αμαρτιαν  Κ 
12  ευσεβών]  άσεβων  Β  13  δι]  δία  ΚΑ  \  αμαρτίας  Α  \  αμαρτωλός]  ρΓ  ο  Κ* 
(οπι  ο  Κ(:;ι)  |  εκφενει  Ν*  {εκφενγ.  Κ0·*)         14  καρπών]  γαρττων  Α  16  εξ 
αγγελει  ̂   |  ττανονργος]  ρτ  ο  Ν0·8  18  μαχαιραν  Α 
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XII  20 ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 

20δόλθϊ  εν  καρδία  τεκταινομένου  κακά, 
οί  δε  βουλόμενοι  ειρήνην  εύφρανθήσονται. 

21  ου  κ  αρέσει,  τω  δικαίω  ουδέν  άδικον, 
οί  δε  ασεβείς  πλησθήσονται  κακών. 

22 βδέλυγμα  Κυρίω  χείλη  ψευδή, 
6  δε  ποιων  πίστεις  δεκτοί  παρ1  ούτω. 

23άνήρ  συνετός  θρόνος  αίσθήσεως, 
καρδία  δε  αφρόνων  συναντησεται  άραΐς. 

2Αχειρ  εκλεκτών  κρατήσει  ευχερώς, 
δόλιοι  δε  έσονται  εν  προνομη. 

25 φοβερός  λόγος  καρδίαν  ταράσσει  ανδρός  δικαίου, 
αγγελία  δε  αγαθή  ευφραίνει  αυτόν. 

2δέπιγνώμων  δίκαιος  εαυτού  φίλος  εσται, 
άμαρτάν οντάς  δε  καταδιώκεται  κακά, 
ή  δε  όδόί  τών  ασεβών  πλανήσει  αυτούς. 

27 ουκ  έπιτεύζεται  δόλιοί  θήρας, 
κτήμα  δε  τίμιον  άνήρ  καθαρός. 

28 εν  όδοις  δικαιοσύνης  ζωή, 
όδο\  δε  μνησίκακων  εις  θάνατον. 

τΥιος  πανούργος  υπήκοος  πατρί, 
υιός  δε  άνήκοος  εν  άπωλεία. 

2άπο  καρπών  δικαιοσύνης  φάγεται  αγαθός, 
ψυχα\  δε  παρανόμων  όλοΰνται  άωροι. 

3ος  φυλάσσει  το  εαυτού  στόμα  τηρεί  την  εαυτού  ψυχήν, 
6  δε  προπετής  χείλεσιν  πτοήσει  εαυτόν. 

4 εν  επιθυμίαις  εστίν  πάς  άεργος, 
χείρες  δε  ανδρείων  εν  επιμέλεια. 

5 λόγοι/  αδικον  μισεί  δίκαιος, 
άσεβης  δε  αίσχύνεται  κα\  ούχ  εξει  παρρησίαν. 

7  εισϊν  οί  πλουτίζοντες  εαυτούς  μηδέν  έχοντες, 
καί  είσϊν  οί  ταπεινούντες  εαυτούς  εν  πολλώ  πλουτω. 

ι  XIII 

23  καρδιαι  Κ*  (γ&5  ι  ι°  ροδίοα  ΐηδΐ  Κ?)  24  ευχερώς]  έχθρων  Α  |  εν 
προνομη]  €15  προνομη\  Α  25  ευφράνει  Κ*  {ευφραιν.  &·Ά)  Α  26  εσται] +  αι  δε  γνωμαι  των  άσεβων  ανεπιεικείς  Α  |  αμαρτανοντας.,.κακα  ιιηείδ  ϊηοΐ 
Κ0·3·  XIII  1  πατρι]  μητρι  ̂ *  (πατρι  ϋ.(:·Ά)  2  καρπού  Α  |  ολουνται] 
όλλυνται  £\  5  παρρησίαν]  +  (6)  δικαιοσύνη  φυλάσσει  άκακους  οδω\  τους 
δε  ασεβείς  φαύλους  ποιεί  αμαρτία  Α       7  πλουτιζουσιν  Α 
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ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ XIII  20 

3        %Χυτρον  ανδρός  ψυχής  ό  'ίδιος  πΧούτος,  Β 
πτωχός  δέ  ούχ  υφίσταται  άπειΧήν. 

9        9φώς  δικαίοις  δια.  παντός, 
φώς  δέ  άσεβων  σβεννυται. 

9  3.    9*ψυχαι  δόΧιαι  πΧανώνται  εν  άμαρτίαις, 
δίκαιοι  δε  οϊκτείρουσιν  και  ε*Χεώσιν. 

ίο       ιοκακος  μεθ*  ύβρεως  πράσσει  κακά, 
οί  δε  εαυτών  επιγνώμονες  σοφοί. 

ιι       τιυπαρξις  επισπουδαζομενη  μετά  ανομίας  εΧάσσων  γίνεται, 
ό  δε  συνάγων  εαυτω  μετ   ευσέβειας  πΧηθυνθήσεταΐ' 
δίκαιος  οίκτείρει  καΐ  κιχρα. 

ΐ2       12κρείσσων  εναρχομένοις  βοηθών  καρδία 
του  επαγγεΧΧομενου  κα\  εις  ε*Χπίδα  αγοντος' 
δενδρον  γαρ  ζωής  επιθυμία  αγαθή. 

ΐ3       13 δί  καταφρονεί  πράγματος,  καταφρονηθήσεται  ύπ'  αυτού· 
6  δε  φοβούμενος  εντοΧήν,  οΰτος  υγιαίνει. 

ΐ3  α   Ι3Λυίω  δοΧίω  ουδέν  εσται  αγαθόν 
οίκεττ]  δε  σοφώ  εϋοδοι  έσονται  πράξεις, 
και  κατευθυνθήσεται  ή  όδός  αυτού. 

ΐ4       14  νόμος  σοφού  πηγη  ζωής, 
ό  δε  ανους  υπό  παγίδος  θανειται. 

ΐ5       ι5συνεσις  άγαθή  δίδωσιν  χάριν, 
τό  δέ  γνώναι  νόμον  διανοίας  εστίν  αγαθής, 
όδοι  δε  καταφρονούντων  εν  άπωΧεία. 

ι6       16  πάς  πανούργος  πράσσει  μετά  γνώσεως, 
ό  δέ  άφρων  εξεπέτασεν  εαυτού  κακίαν. 

ΐ7       '7 βασιΧεύς  θρασύς  εμπεσείται  εις  κακά, 
αγγεΧος  δέ  σοφός  ρΰσεται  αυτόν. 

ιδ       χΖπεν'ιαν  και  άτιμίαν  αφαιρείται  παιδεία, 
ό  δέ  φυΧάσσων  εΧέγχους  δοξασθήσεται. 

19       Ι9επιθυμίαι  ευσεβών  ήδύνουσιν  ψυχήν, 
εργα  δέ  ασεβών  μακράν  άπό  γνώσεως. 

21  συμπορευόμενος  σοφοίς  σοφός  εσι/, 

8  νπισταται  Κ*  (νφ.  Κ1)  9  α  ε\βονσϊ\  Α  12  εν  αρχ.  ΒΓογ1  εναρ-  Ν. 
χομενοϊ  ΚΑ  |  βοηθών]  βοηθειν  ̂ ε  ίι  (-θιν)  Λ  |  αγαθή]  οΐΏ  Κ*  (Ιιαΐ)  κακη 
Α  13  3,  δουλιω  Κ*  (δολ.  Κ1,,ς·*)  |  εσταγαθον  Κ*  (εσται  αγ.  |  πραξις 
&*ν[Λ  (-£«5  Κ0·8)  15  δώωσι  Α  |  αττωλια  Ν  16  εξεπετασε  Ν  17  σοφός] 
πιστός  Κ*  (σοφ.  Ν°·:ι)  18  παώια  ΧΑ  19  ηδυνονσι  &\  20  σνμπορενο- 
μενοϊ  Ι°]  ρΓ  ο  Κ°·*Α  |  εση]  εσται  ̂ ε  ΛΑ 
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XIII  21 ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 

1>  6  δε  συμπορευόμενος  αφροσι  γνωσθησεται. 

21 άμαρτάν οντάς  καταδιώκεται  κακά,  2τ 
τους  δε  δικαίους  καταλήμψεται  αγαθά, 

"αγαθός  άνηρ  κληρονομήσει  νιους  υιών,  22 
θησαυρίζεται  δε  δικαίοις  πλούτος  ασεβών. 

23 δίκαιοι  ποιησουσιν  εν  πΧουτω  ετη  πολΧά,  23 
άδικοι  δε  άποΧουνται  συντόμως. 

24 δί  φείδεται  της  βακτηρίας,  μισεί  τον  υίόν  αυτού,  24 
6  δε  αγαπών  επιμελώς  παιδεύει. 

25 δίκαιος  εσθων  εμπιπΧα  την  ψνχήν  αυτού,  25 
ψυχα\  δε  ασεβών  ενδεεΊς. 

τσοφα\  γυναίκες  ωκοδόμησαν  ο'ίκους,  ι  XIV 
η  δε  άφρων  κατεσκαψεν  ταϊς  χερσιν  αντης. 

'2ό  πορευόμενος  ορθώς  φοβείται  τον  κύριον,  α 
ό  δε  σκοΧιάζων  ταΊ,ς  όδοις  αύτοΰ  άτιμασθησεται. 

3εκ  στόματος  αφρόνων  βακτηρία  ύβρεως,  3 
χείΧη  δε  σοφών  φυΧάσσει  αυτούς. 

4 ου  μη  εισιν  βόες,  φάτναι  καθαραί·  4 
ου  δε  7τολλά  γενηματα,  φανερά  βοος  Ισχύς. 

5μάρτυς  πιστός  ου  ψεύδεται,  5 
ε  κ  καίει  δε  ψευδή  μάρτυς  άδικος. 

6ζητησεις  σοφίαν  παρά  κακοϊς  κα\  ούχ  εύρήσεις,  6 
ά'ισθησις  δε  παρά  φρονίμοις  ευχερής. 

1  πάντα  εναντία  άνδρΐ  αφρονι,  η 
όπλα  δε  αίσθησεως  χείλη  σοφά. 

*σοφία  πανούργων  επιγνώσεται  τάς  οδούς  αυτών,  δ 
άνοια  δε  αφρόνων  εν  πΧάνη. 

9οικίαι  παρανόμων  όφειλησουσιν  καθαρισμόν,  9 
οίκίαι  δε  δικαίων  δεκταί. 

10  καρδία  ανδρός  αισθητική,  Χυπηρά  ψυχη  αυτοΰ'  ίο 
όταν  δε  εύφραίνηται,  ουκ  επιμίγννται  ϋβρει. 

11  οίκίαι  ασεβών  άφανισθησονται,  ιι 
σκηναϊ  δε  κατορθούντων  στησονται. 

20  συμπορευόμενος  2°]  συνρεμβομενος  Α  |  αφροσι]  αφρονι  Κ*  (αφροσι  ̂  
αφροσιν  Α       22  αγαθός]  ρΓ  ο  Α         25  εσθων]  εσθιων  Κ0·3        XIV  1  κατ- 
εσκαψεν]  κατεστρεφεν  Α  2  οπι  δε  Κ*  (ΙιαΙ)  Κε·3)  3  φυλάξει  Α 
5  εκκαει  &ζ*  (εκκαιει  Κς·3)  9  παράνομων]  αφρόνων  Α  \  οφιλησουσι  Κ*  (-σΓ 
υί  νίά  Νε·3)         10  υβρει        (νβρι  Β*Ν)]  νβριν  Α 
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XIV  27 

ΐ2       12  εστίν  όδός  ή  δοκεί  παρά  άνθρώποις  ορθή  είναι,  Β 
τα.  δε  τελευταία  αυτής  έρχεται  εις  πυθμένα  α,δου. 

13       Ι3ε'ι/  ενφροσύναις  ου  προσμίγνυται  Χύπη, 
τεΧευταία  δε  χαρά  ει'ί  πένθος  έρχεται. 

ΐ4       **των  εαυτού  όδών  πΧησθήσεται  θρασυκάρδιος, 
από  δε  τώζ/  διανοημάτων  αυτού  άνήρ  αγαθός. 

ΐ5       15 άκακος  πιστεύει  παντϊ  λόγω, 
πανούργος  δε  έρχεται  εις  μετάνοιαν. 

ιό       ϊ6ο-οφ6ς  φοβηθείς  εξεκΧινεν  από  κάκου, 
ό  δε  άφρων  εαυτω  πεποιθως  μίγνυται  άνόμω. 

17       17  οξύθυμος  πράσσει  μετά  άβουΧίας, 
άνήρ  δε  φρόνιμος  ποΧΧά  υποφέρει. 

ι8       τ8μεριουνται  άφρονες  κακίαν, 
οι  δε  πανούργοι  κρατήσουσιν  αϊσθήσεως. 

19       19 όΧισθήσουσιν  κακοί  έναντι  αγαθών, 
κα\  ασεβείς  θεραπεΰσουσιν  θύρας  δικαίων. 

2ο       20 φίλοι  μισήσουσιν  φίΧους  πτωχούς, 
φιΧοι  δε  πλουσίων  πολλοί. 

2ΐ       21  ό  άτιμάζων  πένητας  άμαρτάνει, 
εΧεών  δε  πτω^ουί  μακαριστός. 

22  22 πΧανωμενοι  τεκταίνουσι  κακά, 
εΧεον  δε  και  άΧήθειαν  τεκταίνουσιν  αγαθοί· 

ουκ  επίστανται  εΧεον  καϊ  π'ιστιν  τεκτονες  κακών, 
εΧεημοσύναι  δε  κα\  πίστεις  παρά  τεκτοσιν  άγαθοίς. 

23  83 €ν  παντϊ  μεριμνώντι  ενεστιν  περισσόν, 
ό  δε  ι^δύί  και  άνάΧγητος  εν  ένδεια  εσται. 

24  24 στέφανος  σοφών  πανούργος, 
ή  δε  διατριβή  αφρόνων  κακη. 

25  25ρύσεται  εκ  κακών  ψυχήν  μάρτυς  πιστός, 
εκκαίει  δε  ψευδή  δόΧιος. 

26  26 εν  φόβω  Κυρίου  εΧπϊς  ισχύος, 
τοϊς  δε  τέκνοις  αυτού  καταΧείπει  έρεισμα. 

27  27  πρόσταγμα  Κυρίου  πηγή  ζωής, 
ποιεί  δε  εκκΧίνειν  εκ  παγίδος  θανάτου. 

12  ορθή  είναι  τταρα  ανοϊτ  Λ  |  αυτής]  αυτόν  Α  13  ευφροσύνη  Κ  |  ΚΑ 
χαρά·:  Α  16  εαυτω]  ρΓ  εν  Κ*  (οηη  Κ0·3)  20  μισησωσιν  Α  21  μακα- 

ριστοί] μακάριος  εστ>  Λ  22  τεκταίνουσι]  τεκτενουσιν  Λ  |  πίστεις]  πιστις 
ΚΑ           26  κατάλαβα]  καταΧιψι  ̂   Ά  \  ερισμα  Β*ΚΑ  (έρεισμα  11Ά*>) 443 



XIV  28  ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 

Β       28 εν  πολλω  εθνει  δόξα  βασιλέως,  28 
€ν  δε  εκλείψει  λαου  συντριβή  δυνάστου. 

29 μακρόθυμος  άνήρ  πολύς  εν  φρονήσει,  29 
ό  δε  όλιγόψυχος  Ισχυρός  άφρων. 

3°πραύθυμος  άνήρ  καρδίας  ιατρός,  3° 
σης  δε  όστέων  καρδία  αισθητική. 

31  <5  συκοφαντών  πένητα  παροξύνει  τον  ποιήσαντα  αυτόν,  3* 
ό  δε  τιμών  αυτόν  έλεα  7ττωχόι>. 

32ε'ι>  κακία,  αυτού  άπωσθήσεται  ασεβής,  32 
ό  δε  πεποιθώς  τη  εαυτού  όσιότητι  δίκαιος. 

33 εν  καρδία  αγαθή  ανδρός  σοφία,  33 
εν  δε  καρδία  αφρόνων  ου  διαγινώσκεται. 

34 δικαιοσύνη  ΰψοΐ  έθνος,  34 
ελασσονοΰσι  δε  φυλάς  άμαρτίαι. 

35 δεκτός  βασιλεϊ  υπηρέτης  νοήμων,  35 
•π;  δε  εαυτού  ευστροφία  αφαιρείται  άτιμίαν. 

1όργή  άπόλλυσιν  και  φρόνιμους,  ι  XV 
άπόκρισις  δε  ΰποπίπτουσα  αποστρέφει  θυμόν, 
λόγος  δε  λυπηρός  εγείρει  οργάς. 

2 γλώσσα  σοφών  καλά  έπίσταται,  2 
στόμα  δε  αφρόνων  άναγγελει  κακά. 

3 εν  παντϊ  τόπω  οφθαλμοί  Κυρίου·  3 
σκοπεύουσιν  κακούς  τε  κα\  αγαθούς. 

4ϊασις  γλώσσης  δένδρον  ζωής,  4 
ό  δε  συντηρών  αυτήν  πλησθήσεται  πνεύματος. 

5 άφρων  μυκτηρίζει  παιδίαν  πατρός,  5 
ό  δε  φυλάσσων  έντολάς  πανουργότερος. 

6 εν  πλέον αζούστ)  δικαιοσύνη  ισχύς  πολλή,  ό 
οι  δε  άσεβεϊς  όλόριζοι  εκ  γης  άπολοΰνταΐ' 

ο'ίκοις  δικαίων  ισχύς  πολλή, 
καρποί  δε  ασεβών  άπολούνται. 

7 χείλη  σοφών  δέδεται  αισθήσει,  7 
καρδίαι  δε  αφρόνων  ουκ  ασφαλείς. 

ΚΑ       29  ολιγοσχος  Κ*  (ολιγοψυχος  Ν1)  |  ισχυρώς  Β^Κ^Α  31  ελεα]  ελεεί 
Βε1>  33  ανδρός]  αναπανσεται  &Ζ·Ά  34  ελασσονοΰσι  (δίο)  Β&Α 
XV  1  οπι  δε  2°  Ν  2  αναγγέλλει  Ανί<1  4  πνεύματος]  πιοτητος  Κ* 
των  καρπών  αντης  Ν0·3  5  παώειαν  Βαΐ5  6  απολοννται  ι°]  ολοννται 
&·ΆΑ  \  οπι  οικοις.,.απ ολοννται  (2°)  Ν*  (ΗαΙ)  Κ03)  7  χείλη]  +  δ  Ν*  (οηι 
δ  Ν1) 

444 



ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ  XV  23 

3        %θυσίαι  άσεβων  βδεΧυγμα  Κυρίω,  Β 

εύχαϊ  δε  κατευθυνόντων  δεκται  παρ*  αυτω. 
9        9βδεΧυγμα  Κυρίω  όδοι  άσεβους, 

διώκοντας  δε  δικαιοσύνην  άγαπα. 

ίο       10 παιδεία  άκακου  γνωρίζεται  ΰπό  τών  παριόντων, 
οι  δε  μισουντες  εΧεγχους  τεΧευτώσιν  αϊσχρώς. 

ιι       11αδης  και  άπώΧεια  φανερά  παρά  τω  κυρίω, 
πώς  ουχ\  καϊ  αι  καρδίαι  τών  άνθρώπων  ; 

ΐ2       12ουκ  άγαπησει  άπαίδευτος  τους  ε'Χεγχοντας  αυτόν, 
μετά  δε  σοφών  ούχ  όμιΧησει. 

ΐ3       Ι3καρδίας  ευφραινομενης  πρόσωπον  θάΧΧει, 
εν  δε  Χύπαις  οϋσης  σκυθρωπάζει. 

ΐ4       14  καρδία  όρθη  ζητεί  αϊσθησιν, 
στόμα  δε  άπαιδεύτων  γνώσεται  κακά. 

ΐ5       15 πάντα  τον  χρόνον  οι  όφθαΧμοΧ  τών  κακών  προσδεχονται  κακά, 
οι  δε  άγαθοί  ησυχάσουσιν  δια  παντός. 

ι6       16 κρε'ισσων  μικρά  μερϊς  μετά  φόβου  Κυρίου 
η  θησαυροί  μεγάΧοι  μετά  άφοβίας. 

τη       17 κρε'ισσων  ξενισμός  μετά  Χαχάνων  προς  φιΧίαν  και  χάριν 
η  παράθεσις  μόσχων  μετά  έχθρας. 

ιδ       ιΒάνηρ  θυμώδης  παρασκευάζει  μάχας, 
μακρόθυμος  δε  και  την  μεΧΧουσαν  καταπραύνει· 

ιδ»  18 Ά μακρόθυμος  άνηρ  κατασβεσει  κρίσεις, 
ό  δε  άσεβης  εγείρει  μάΧΧον. 

19       Ι9όδοι  άεργών  εστρωμεναι  άκάνθαις, 
αι  δε  τών  άνδρείων  τετριμμεναι. 

2ο       20υιός  σοφός  ευφραίνει  πάτερα, 
υιός  δε  άφρων  μυκτηρίζει  μητέρα  αύτου. 

2ΐ       21  άνοητου  τρίβοι  ε'νδεεΐς  φρενών, 
άνηρ  δε  φρόνιμος  κατευθύνων  πορεύεται. 

22  22ΰπερτίθενται  Χογισμούς  οι  μη  τιμώντες  συνέδρια, 
εν  δε  καρδίαις  βουΧευομενων  μένει  βουΧη. 

23  23ού  μη  ΰπακουση  6  κακός  αύτγι, 

8  άσεβων]  αμαρτωλών  Κ  9  αγάπα]  άπατα  Κ*  (αγ.  Κ0-"1)  10  παίδια  Ν. 
ΚΑ  13  ούσης  ]5  ι,)Κ]  ονσαις  Β*  ονσα  Α  14  απαίδευτων]  άσεβων 
Κ*  (απαιδ.  Κ°··'ι)  15  ησυχα'ζονσιν  Α  17  Οΐϊΐ  μετα  ι°  Α  |  μετα  2°]  μετ  Α 
18  3,  κρισις  ΚΑ  21  ανηρ  δε  φρόνιμος]  ο  δε  φρ.  ανηρ  Κ  22  υπερτι- 
θονται  Κ*  (-θενται  Κς;ι)  |  τιμωτες  Κ*  (-ντες  Κ€  ;ι)  23  οι;]  υ  Α*  (ρΓ  ο 
Α*,πιί)  |  κακός]  άκακος  Κ0·* 
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XV  24  ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 

Β  ούδε  μη  ε'ίπη  καιρών  τι  και  καλόν  τω  κοινώ. 
24  οδοί  ζωής  διανοήματα  συνετού,  24 

Ινα  εκκΧίνας  εκ  του  άδου  σωθή. 

'^ο'ίκους  υβριστών  κατασπά  Κύριος,  25 
εστήρισεν  δε  οριον  χήρας. 

^  βδέλυγμα  Κυρίω  λογισμός  άδικος,  26 
αγνών  δε  ρήσεις  σεμναί. 

27  εξόΧΧυσιν  εαυτόν  ό  δωρο\ήμπτης,  27 
ο  δε  μισών  δώρων  Χήμψεις  σώζεται. 

(6)εΧεημοσύναις  και  πίστεσιν  απ οκαθ αίρονται  άμαρτ'ιαι,  (δ)  (XVI) 
τω  δε  φόβω  Κυρίου  εκκλίνει  πάς  άπο  κακοϋ. 

28  καρδίαι  δικαίων  μεΧετώσιν  πίστεις,  28 
στόμα  δε  άσεβων  αποκρίνεται  κακά. 

ΐ7)δεκτα\  παρά  Κυρίω  όδο\  ανθρώπων  δικαίων,  (7) 
δια  δε  αυτών  καϊ  οι  εχθροί  φίλοι  γίνονται. 

29μακράν  απέχει  6  θεάς  άπο  άσεβών,  29 
εύχαις  δε  δικαίων  ε  π  ακούει. 

§  0      §^8)  κρείσσων  όΧίγη  Χήμψις  μετά  δικαιοσύνης  (δ) 
ή  7τολλά  γενήματα  μετά  άδικίας. 

1  καρδία  δε  ανδρός  Χογιζεσθω  δίκαια,  ι  (9)  XVI 
Ινα  υπο  του  θεοϋ  διορθωθή  τά  διαβήματα  αυτού, 

^θεωρών  οφθαλμός  καλά  ευφραίνει  καρδίαν,  2  (30)  (XV) 
φήμη  δε  άγαθή  πιαίνει  οστά. 

6  δε  τηρών  εΧεγχους  αγαπά  ψνχήν  αυτού, 
άφοβος  θεοΰ  παιδεία  καϊ  σοφία,  4  (33) 

κα\  άρχή  δόξης  άποκριθήσεται  αύτη.  — 
5 πάντα  τά  εργα  του  ταπεινού  φανερά  παρά  τω  θεώ,  5 

οι  δε  άσεβεΊς  εν  ήμερα  κακή  όλούνται. 

6άκάθαρτος  παρά  θεω  πάς  ύψηΧοκάρδιος,  6   (5)  (χνι) 
χειρι  δε  χείρας  εμβολών  αδίκως  ουκ  άθωωθήσεται. 

7  αρχή  όδού  αγαθής  το  ποιείν  τά  δίκαια,  7 

ΚΑΟ       25  εστήρισεν]  εστησεν  Κ*  (εστηρ.  Κε·3)        27  Χημψις  Α  \  εΧαιημοσυναι 
{-ναις  Ν0·3  ηί5' ίθΓΐβ  χ)  |  πιστισιν  Ν*  {-τεσιν  Κ1α·3)  28  κάρδια  Ν*  (-διαι 
^ΐα.^(νίά))  |  ττίο-,-^  ̂ Α  29  επακονει]  υπακούει  Κ  |  Χηψις  Ο  XVI  1  οιη 
δε  ΑΟ  |  θεου]  κΰ  ̂   3  παιδιαν  ΚΑ  4  παίδια  Χ  |  δόξης]  +  αντον  Α  [  αυτή] 
αυτω  Α  +  προσπορευεται  δε  ταπινοις  δοξα  Κ0·3  +  προσπορευεται  ταπεινός  (δίο) 
δοξα  Α  5  άσεβης  Β*  (-βεις  Β3*3)  6  θεω]  ρι·  τω  Α  |  αθοωθησεται 
Β*ΝΑΟ  (αθωωθ.  Β13) 
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ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ  XVI  21 

δεκτά  δε  παρά  θεώ  μάλλον  η  θύειν  θυσίας.  Β 

8        8  ό  ζητών  τον  κύριον  εύρησει  γνώσιν  μετά  δικαιοσύνης, 
οι  δε  ορθώς  ζητούντες  αυτόν  εύρήσουσιν  εϊρήνην. 

4)  9        9  πάντα  τα  εργα  του  κυρίου  μετά  δικαιοσύνης, 
φυλάσσεται  δε  6  άσεβης  είς  ήμεραν  κακήν. 

ίο       10 μαντειον  επι  χείλεσιν  βασιλέως, 
εν  δε  κρίσει  ου  μη  πλανηθϊ}  το  στόμα  αυτού. 

ιι       11  ροπή  ζυγοί  δικαιοσύνη  παρά  Κυρίω, 
τά  δε  εργα  αυτού  στάθμια  δίκαια. 

12       12 βδελυγμα  βασΐλεί  6  ποιών  κακά, 
μετά  γάρ  δικαιοσύνης  ετοιμάζεται  θρόνος  αρχής. 

ΐ3       13 δεκτά  βασιλεΊ  χείλη  δίκαια, 
λόγους  δε  ορθούς  αγαπά. 

ΐ4       14  θυμός  βασιλέως  άγγελος  θανάτου, 
άνηρ  δε  σοφός  έξιλάσεται  αυτόν. 

ΐ5       15 εν  φωτϊ  ζωής  υιός  βασιλέως, 
οι  δε  προσδεκτοΧ  αύτώ  ώσπερ  νέφος  οψιμον. 

ι6       ι6νοσσια\  σοφίας  αιρετώτεραι  χρυσίου, 
νοσσιαϊ  δε  φρονήσεως  αιρετώτεραι  ύπερ  άργύριον, 

ΐ7       ι?τρίβοι  ζωής  εκκλίνουσιν  από  κακών, 
μήκος  δε  βίου  όδο\  δικαιοσύνης, 

ό  δεχόμενος  παιδείαν  εν  άγαθοϊς  εσται, 
ό  δε  φυλάσσων  έλεγχους  σοφισθήσεται. 

ός  φυλάσσει  τάς  εαυτού  οδούς  τηρεί  την  εαυτού  ψυχήν, 
αγαπών  δε  ζωήν  αυτού  φείσεται  στόματος  αυτού. 

ι8       ι87τρό  συντριβής  ηγείται  ύβρις, 
προ  δε  πτώματος  κακοφροσύνη. 

19       19 κρείσσων  πραύθυμος  μετά  ταπεινώσεως 
η  ος  διαιρείται  σκύλα  μετά  υβριστών. 

2ο       20συνετός  εν  πράγμασιν  εύρετής  αγαθών, 
πεποιθώς  δε  επ\  θεω  μακαριστός. 

2ΐ       Ζιτούς  σοφούς  και  συνετούς  φαύλους  καλούσιν, 
οι  δε  γλυκείς  εν  λόγω  πλείονα  άκούσονται. 

7  οεκται  Χ  |  θεώ]  γ>χ  τω  Ν  |  θυσιαν  ̂   9  του  κυρίου]  οηι  του  Α  Λ 

10  κρισεϊ]  8β(]  ταδ  ι  ΙίΐΙ  ίη  €  11  Κνριω]  ~κϊ>  Α  θω  ̂   13  ορθούς]  αγαθούς 
Ο  |  αγάπα  ρΰπίΐ  ϊη  ̂   15  όψιμοι  Κ*  (-μοι>  Ν:(;ι)  16  χρυσιω  Λ  17  εκκι- 

νούσα* Κ  |  παώίαν  ΑΟ  |  εν]  επ  Κ  |  αυτού  ι°]  εαυτού  Ο  19  πραυθυμος] 
πρόθυμος  Α  |  ταπεινωσεως]  ταπινοφροσυνης  ^  |  υβριστών]  ύβρεως  Α  20  θεω] 
κω  Α(^           21  πλείονα]  πλιον  Α  πλειον  Ο  |  ακουσονται]  ακουοντ}  Α 
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Κ       22 πηγή  ζωής  έννοια  τοϊς  κεκτημένοις,  22 
παιδεία  δε  αφρόνων  κακή. 

23 κάρδια  σοφού  νοήσει  τα  άπο  τον  ίδιου  στόματος,  23 
67τι  δε  χβιλςσιν  φόρεσα  έπιγνωμοσύνην. 

2Ακηρία  μέλιτος  λόγοι  κάλοι,  24 
γλύκασμα  δε  αυτού  'ίασις  ψυχής. 

25είσ\ν  όδοι  δοκούσαι  είναι  ορθαχ  άνδρί,  2$ 
τα.  μεντοι  τελευταία  αίιτών  βλέπει  εϊς  πυθμένα  αδου. 

2δάνήρ  εν  πόνοις  πονεΐ  έαυτώ  26 
και  εκβιάζεται  εαυτού  τήν  άπώλειαν 
6  μέντοι  σκόλιος  έπ\  τω  εαυτού  στόματι  φορεί  τήν  άπωλειαν. 

2?άνήρ  άφρων  όρύσσει  έαυτω  κακά,  27 
επ\  δε  των  εαυτού  χειλέων  θησαυρίζει  πύρ. 

2Βάνήρ  σκολιόί  διαπέμπεται  κακά,  28 
και  λαμπτήρα  δόλου  πυρσεύσει  κακοίς,  και  διαχωρίζει  φί- 

λους. 

29άνήρ  παράνομος  αποπειράται  φίλων,  29 
και  απάγει  αυτούς  όδούς  ουκ  άγαθάς. 

^στηρίζων  δε  οφθαλμούς  αυτού  διαλογίζεται  διεστραμμένα,  3° 
ορίζει  δε  τοις  χειλεσιν  αυτού  πάντα  τα  κακά, 
ούτος  κάμινός  εστίν  κακίας. 

31  στέφανος  καυχήσεως  γήρας,  3ι 
εν  δε  όδοϊς  δικαιοσύνης  ευρίσκεται. 

32 κρείσσων  άνήρ  μακρόθυμος  Ισχυρού,  32 
6  δε  κρατών  οργής  κρείσσων  καταλαμβανομένου  πόλιν. 

33είς  κόλπους  επέρχεται  πάντα  τοϊς  άδίκοις,  33 
παρά  δε  Κυρίου  πάντα  τα  δίκαια. 

1  κρείσσων  ψωμος  μεθ'  ηδονής  εν  ειρήνη  ι  χν 
I  ̂   ή  οίκος  πολλών  αγαθών  .και  αδίκων  θυμάτων  μετά  μάχης.^' 

Α.0       22  παιδεία  (-δια  Α)]  και  παίδια  Κ*  (οηι  και  Κε·3)         23  τον  ίδιον]  οιτι  τον 
Ν*  (ΗίΛ  Ν0·*)  |  χειλεσι  0  24  αντον]  αντων  ΑΟ  25  μεντοι]  δε  €  \ 
αντων]  αντον  0  26  εαντον  ι°]  αντον        |  σκολιοις  Ο  |  φορεί]  φέρει  Ο  | 
απωλείαν  2°  Β5ΑΟ]  απωλιαν  Β*Κ  27  θησανριξει]  θησανριξεται  Ν*  {-ζει 
Νε  &)  ορνσσει  Α  28  δόλου]  χολον  Ν  |  πνρσενει  ΚΑ  |  διαχωρίζει]  διαχωρι 
Ο  30  οτη  δε  ι°  ΑΟ  |  διαλογή7"01]  λογίζεται  ΝΑΟ  |  ορίζει]  οργίζει  Α  |  εστι 
Ο  |  κακίας]  κακών  Α  31 — 32  εν  δε  οδοις.,.ισχνρον  Γ650Γ  0?  32  ισχυρού] 
+  και  ανηρ  φρονησιν  έχων  γεωργών  μεγαλον  Ν^ΑΟ  |  κρείσσων  2°]  κρισσον 
(δίο)  Α  |  καταλαμβανομενον]  τρτ  τον  Α  33  άδικου]  δίκαιου  Ν*  (αδ.  | 
πάντα  2°]  πασιν  Ν0·3  XVII  1  ηδονής]  ειδονης  Α  |  οικο$]  τρτ  ο  Ο  \  πολλών] 
ρΓ  πλήρης  ΝΑΟ 
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χνπ  15 

2  2οίκέτης  νοήμων  κράτησα  δεσποτών  αφρόνων,  Β 
(ν  δέ  άδεΧφοις  διεΧειται  μέρη. 

3  3ώσπερ  δοκιμάζεται  εν  καμίνω  άργυρος  και  χρυσός, 
ούτως  εκΧεκται  καρδιαι  παρά  Κυρίω. 

4  *κακό$·  υπακούει  γλώσσης  παρανόμων, 
δίκαιος  δε  ού  προσέχει  χείΧεσιν  ψευδέσιν. 

5  5ό  καταγελώι/  πτωχοί  παροξύνει  τον  ποιησαντα  αυτόν·, 
6  δε  επιχαίρων  άποΧΧυμένω  ουκ  άθωωθήσεται· 
6  δέ  €7Γΐσ7τλα;(ΐ>4£ό/χ6ΐΌ$·  έΧεηθήσεται. 

6  6 στέφανος  γερόντων  τέκνα  τέκνων, 
καύχημα  δέ  τέκνων  πατέρες  αυτών. 

6  &    6ατο0  πιστού  οΧος  6  κόσμος  τών  χρημάτων, 
του  δε  α7τ/στου  ούδε  ό/3ολό$·. 

7  7°^Χ  αρμόσει  αφρονι  χείλη  πιστά, 
ουδέ  δικαίω  χείΧη  ψευδή. 

8  άμισθος  χαρίτων  παιδεία  τοϊς  χρωμένοις, 
ου  δ'  αν  έπιστρέψτ),  ευοδωθήσεται. 

9  9ογ  κρύπτει  αδικήματα  ζητεί  φιΧίαν, 
ος  δέ  μισεί  κρύπτειν  διίστησιν  φίΧους  και  οικείους. 

ίο       10 συντρίβει  άπεΐΧή  καρδίαν  φρονίμου, 
άφρων  δέ  μαστιγωθείς  ουκ  αισθάνεται. 

ιι       ιτάντιΧογίας  εγείρει  πάς  κακός, 
6  δέ  Κύριος  αγγεΧον  άνεΧεήμονα  εκπέμψει  αύτω. 

ΐ2       12  έμπεσεΐται  μέριμνα  άνδρϊ  νοημονι, 
οι  δέ  άφρονες  διαΧογιούνται  κακά. 

ΐ3       Ι3δ$·  άποδίδωσιν  κακά  άντ\  άγαθών, 
ου  κινηθήσεται  κακά  εκ  του  οίκου  αυτού. 

ΐ4       1Αέ£ουσίαν  δίδωσιν  Χόγοις  άρχή  δικαιοσύνης, 
προηγείται  δέ  τής  ένδειας  στάσις  και  μάχη. 

ΐ5       ,5δ$·  δίκαιον  κρίνει  τον  άδικον,  άδικον  δέ  τον  δίκαιον, 

2  δεσποτην  Κ*  {-των  Κ1)  3  εκλεκται  καρδιαι]  καρδία  εκλεγ(ται  Κ*  ΜΑ 
καρδιαι  εκλεκται  ϋ.^^  |  Κυριω]  θώ  Α  4  γλώσσης]  γλωσση  ΐ<?  |  ψευ- 
δεσιν]+  του  πιστού  ολος  ο  κόσμος  των  χρημάτων  του  δε  άπιστου  ονδε  οβολος 
Α  5  καταγελων]  καταγγελλων  Α  |  αΟοωθησεται  Β*ΚΑ  (αθωωθ.  Β1*)  | 
επισπλαγχνι'ςο  μένος]  σπλαγχνιξο  μένος  Α  6  3,  οιτι  του  πιστού. .  .οβολος  Α 
7  οινι  πίστα... χείλη  ι°  Ν  |  ψευδή]  πίστα  ̂ Ά  8  παίδια  Β*Ν  {-δεια  ΒΆ^Α)] 
ρΓ  η  ΒΡ'ΉΑ  |  ευοδωθήσεται]  αδικηϋησεται  Κ  10  καρδιαν  $ιιρ  ταϋ  Κ1 
13  εκ  του  οίκου]  εις  τους  οίκους  Λ  14  αρχήν  Κ*  (ν  ταδ  ροδίοη  ϊηδΙ  ̂ ?)  [ 
ενδιαστασις  Κ*  (ενδιας  στ.  Κ°·β)  |  στάσεις  Α  15  άδικο»*  ιυ]  δίκαιον  ̂  
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χνπ  ιό ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 

Β  ακάθαρτος  και  βδελνκτός  παρά  θεώ. 

ιβΐνα  τί  νπηρξεν  χρήματα  άφρονι ;  ι6 
κτησασθαι  γαρ  σοφίαν  άκάρδιος  ον  δννησεται. 

'19)6ί  νψηλον  ποιεί  τον  εαντον  οίκον  ζητεί  σνντριβην, 
(2ο)6  δε  σκολιάζων  τον  μαθεϊν  εμπεσείται  είς  κακά. 

ϊ?εϊς  πάντα  καιρόν  φίλος  νπαρχετω  σοι,  ΐ7 
αδελφοί  δε  εν  άνάγκαις  χρήσιμοι  εστωσαν, 
τούτον  γαρ  χάριν  γεννώνται, 

^άνηρ  άφρων  επικροτεί  και  επιχαίρει  εαντώ,  ι8 
ώς  και  ό  εγγνώμενος  εγγνην  τών  εαντον  φίλων. 

19φιλαμαρτήμων  χαίρει  μάχαις,  19 
2°ό  δε  σκληροκάρδιος  ον  σνναντά  άγαθοϊς.  2ο 

άνηρ  ενμετάβολος  γλώσσί]  εμπεσείται  είς  κακά, 

21  κάρδια  δε  άφρονος  οδύνη  τω  κεκτημενω  αντην.  2ΐ 
ονκ  ενφραίνεται  πατήρ  επ\  νιω  άπαιδεύτω, 

νιος  δε  φρόνιμος  ενφραίνει  μητέρα  αντον. 
22 καρδία  ενφραινομενη  ενεκτεϊν  ποιεί,  22 

ανδρός  δε  λνπηρον  ξηραίνεται  τά  οστά. 
^λαμβάνοντος  δώρα  εν  κόλποις  αδίκως  ον  κατενοδοννται  οδοί,  23 

άσεβης  δε  εκκλίνει  όδονς  δικαιοσύνης. 

2+  πρόσωπον  σννετον  ανδρός  σοφον,  24 
οι  δε  οφθαλμοί  τον  άφρονος  ε  π*  άκρα  γης. 

Ζ56ργη  πατρί  εστίν  νιος  άφρων,  25 
και  οδύνη  τϊ)  τεκούστ)  αντον. 

^ζημιονν  άνδρα  δίκαιον  ον  καλόν,  26 
ούδε  οσιον  επιβονλεύειν  δννάσταις  δικαίοις. 

27  6ς  φείδεται  ρημα  προελεσθαι  σκληρον  επιγνώμων,  ?7 
μακρόθνμος  δε  άνηρ  φρόνιμος. 

2Ζάνοητω  επερωτησαντι  σοφίαν  σοφία  λογισθησεται,  28 
ενεόν  δε  τις  εαντον  ποιησας  δόξει  φρόνιμος  είναι. 

1  προφάσεις  ζητεί  άνηρ  βονλόμενος  χωρίζεσθαι  άπο  φίλων,         ι  XVIII 
εν  παντϊ  δε  καιρώ  επονείδιστος  εσται. 

2ον  χρείαν  έχει  σοφίας  ενδεής  φρενών,  ι 
μάλλον  γαρ  άγεται  άφροσύντ]. 

ΚΑ       16  γαρ]  δε  Α  |  σοφίας  Α  17  0ιλο?]  ρΓ  ο  Χ0·3  18  εγγνην]  εγγνη 
Κ?Α  |  τον  εαντ.  φιλον  Κε·αΑ  19  χαίρει]  κειρει  Α  21  ε7τι]  εφ  Α  | 
ευφραίνει]  ευφράνει  Α  23  κολπω  £<Α  |  αδικώ  Χ  25  οηι  εστίν  ςί.°·ΑΑ  | 
αντον]  αντον  Β7Κε·3  27  ττροελεσθαι]  ττροεσθαι  Κ^Α  28  σοφίαν] 
σοφία  Ν?  οηι  Α  XVIII  2  άγεται]  αγαγεται  Α 
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ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ XVIII  ΐδ 

3  3οταν  ελθη  ασεβής  ίΐδ  βάθος  κακών,  καταφρονεί,  Β 
επέρχεται  δε  αυτω  ατιμία  κα\  όνειδος. 

4  *ΰδωρ  βαθΰ  Χόγος  εν  καρδία  ανδρός, 
ποταμός  δε  άναπηδνει  και  πηγή  ζωής. 

5  5θαυμάσαι  πρόσωπον  άσεβους  ου  καΧόν, 
ουδε  οσιον  εκκλίνειν  το  δίκαιον  εν  κρίσει. 

6  6χείλη  άφρονος  αγουσιν  αυτόν  εϊς  κακά, 
το  δε  στόμα  αυτοΰ  τό  θρασύ  θάνατον  επικαλείται, 

η        7  στόμα  άφρονος  συντριβή  αυτω, 
τά  δε  χείλη  αυτοΰ  παγϊς  τή  ψυχή  αυτοΰ. 

δ        ̂ οκνηρούς  καταβάλλει  φόβος, 
•ψ-υχαί  δε  ανδρογύνων  πεινάσουσιν. 

9        9ό  μή  Ιώμενος  αυτόν  εν  τοίί  εργοις  αυτοΰ 
αδελφοί  εστίν  τοΰ  Χυμαινομενου  εαυτόν, 

ίο       10εκ  μεγαΧωσύνης  ισχύος  όνομα  Κυρίου, 
αυτω  δε  προσδραμόντες  δίκαιοι  ΰψοΰνται. 

ιι       "υπαρξις  πλουσίου  ανδρός  πόΧις  οχυρά, 
*ή  δε  δόξα  αυτής  μεγα  επισκιάζει.  §  Ο 

12       12  προ  συντριβής  ΰψοΰται  καρδία  ανδρός, 
και  προ  δόξης  ταπεινοΰται. 

ΐ3       Ι3δί  αποκρίνεται  Χόγον  πρ\ν  άκοΰσαι, 
αφροσύνη  αΰτώ  εστίν  κα\  όνειδος. 

14       14θυμόν  ανδρός  πραύνει  θεράπων  φρόνιμος, 
όλιγόψυχον  δε  άνδρα  τις  ΰποίσει ; 

25       15 καρδία  φρονίμου  κτάται  α'ίσθησιν, 
ωτα  δε  σοφών  ζητεί  εννοιαν. 

ι6       ι6δόμα  άνθρωπου  εμπΧατύνει  αυτόν, 
και  παρά  δυνάσταις  καθιζάνει  αυτόν. 

17       17δίκαιος  εαυτοΰ  κατήγορος  εν  πρωτοΧογ'ιψ 
ώς  δ'  άν  επιβάΧη  ό  άντίδικος,  ελέγχεται. 

ιδ       ι8άντιΧογίας  παύει  σιγηρός, 
εν  δε  δυναστείαις  ορίζει. 

4  άναπηδνει  ΒΚΛ         6  αντον]  αυτα  Α  |  θρασνν  Α        8  ανδρο^υναιων  ΝΑΟ 
Κ*  (-γυνών  \\':  Λ)      9  αυτοί/]  εαυτόν  ̂ Π·'1Λ       10  Κυρίου]  κω  Χ*  (κν  Κα  α)  |  οηι 
δε  Κ*  (Ιιαβ  Νε·3)  |  προσδραμουντες  Κ*  (-μοντες  Κ?)  11  υπάρξεις  Α  | 
μεγα]  μεγάλα  Ν0-"1  \  επισκιάζει]  επισκειασει  Α  13  αντω  1)ί«  50Γ  Α  |  εστι  0 
14  νποισει]  οιποισει  Κ*  (νττ.  Κ°·:ι)  16  ενττλατννει  Ν  (-ν  ή  Λ^  18  σιγηρος] 
αόρίηχ  κλήρος  Ν6·*"*  |  δυναστιαις  Κ  δυνασταις  Λ€ 
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χνιπ  ΐ9 ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 

19  αδελφοί  υπό  άδελφού  βοηθούμενος  ως  πόλις  οχνρά  καϊ  ύψηλη,  19 
ισχύει  δε  ώσπερ  τεθεμελιωμενον  βασίλειον. 

20 από  καρπών  στόματος  άνηρ  πίμπλησιν  κοιλίαν  αυτόν,  2ο 
από  δε  καρπών  χειλεων  αντού  εμπλησθήσεται. 

"θάνατος  κα\  ζωή  εν  χειρί  γλώσσης,  2ΐ 
οι  δε  κρατούντες  αντής  εδονται  τους  καρπούς  αυτής. 

32  ος  ενρεν  γυναίκα  άγαθην  εύρεν  χάριτας,  22 
ελαβεν  δε  παρα  θεού  ιλαρότητα· 

2Άός  εκβάλλει  γυναίκα  άγαθην  εκβάλλει  τά  αγαθά,  22  α 
ό  δε  κατέχων  μοιχαλίδα  άφρων  καϊ  άσεβης. 

2*άφροσύνη  άνδρός  Χυ μαίνεται  τάς  οδούς  αυτοί),  23  (3)  (ΧΙΧ) 
τον  δε  θεόν  αιτιάται  τι)  καρδία  αυτού. 

1πΧοΰτος  προστ'ιθησιν  φίλους  πολλούς,  ι  (4)  XIX 
6  δε  πτωχός  καϊ  άπό  τον  υπάρχοντος  φίλου  Χείπεται. 

2μάρτυς  ψευδής  ουκ  ατιμώρητος  εσται,  ι  (δ) 
6  δε  εγκαλών  άδίκως  ου  διαφεύξεται. 

3  πολλοί  θεραπενουσιν  πρόσωπα  βασιλέων,  3  (ό) 
πάς  δε  ό  κακό$·  γίνεται  όνειδος  άνδρί. 

4  πάς  6ς  άδεΧφόν  πτωχόν  μισεί,  κα\  φιλίας  μακράν  εσται·     4  (7) 
έννοια  άγαθή  τοις  είδόσιν  αυτήν  εγγιεί, 
άνηρ  δε  φρόνιμος  εύρησει  αυτήν, 

ό  πολλά  κακοποιών  τελεσιουργεΊ  κακίαν, 
ος  δε  ερεθίζει  Χόγους  ού  σωθησεται. 

5ό  κτώμενος  φρόνησιν  άγαπά  εαυτόν, 
ος  δε  φυλάσσει  φρόνησιν  εύρησει  άγαθά. 

6 μάρτυς  ψευδής  ούκ  άτιμώ ρητός  εσται, 
ος  δ'  αν  εκκαύση  κακίαν  άπολειται  ύπ'  αυτής. 

7ού  συμφέρει  άφρονι  τρνφη, 

κα\  εάν  οίκετης  άρζηται  μεθ'  ύβρεως  δνναστενειν . 
*ε\εήμων  άνηρ  μακροθνμεΐ, 

το  δε  καύχημα  αυτού  επέρχεται  παρανόμοις. 

5  (8) 
6  (9) 

7  (ίο) 
8  («) 

ΚΑΟ  20  καρπών  ι°]  καρπού  Α  Ο  |  πιμπλησει  Α  πιμπλησι  Ο  |  εμπλησθήσεται] 
ττλησθησεται  Χ  21  θάνατος  και  ζωη]  θάνατος  ζωής  Α  22  δε]  τε  Ονί<1  (ε  Ιαη- 
ίαΓη  5ηρ6Γ€5ΐ)  |  θβον]  κϋ  &°·ΆΑ  22  α  τα  αγαθά]  οπι  τα  Ο  23  λοιμαινεται 
Β*  (λνμ.  Β3Ϊ,£νΑ[?  €])  XIX  1 — 6  πλούτος... ατιμώρητος]  ρίαπιηα  ρεηεΓ 
ϊη  Ο  1  προστιθησι  Χ  προστιθησει  Α  2  δε]  δ  ̂ 0  3  πολλοί]  +  δε  Ν*  (οιη 
Κε·3)  |  θεραπβνουσι  ̂   |  ο  κακός]  οτη  ο  ΒΒΝε·αΑ  |  όνειδος]  άδικος  Α  4  μισεί] 
ποιεί  &ζ*  (μισ.  Κε·3)  |  ιδοσιν  Α  \  ο]  +  μεν  Ο  |  οιη  7τολλα  Ο  |  τελεσιονρει  Α*  (-ργει 
Αα?)  |  σωθησεται]  σώζεται  Ο        6  άπολειται]  απολιπεται  ^*  {απολιται  Ν0·3) 
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ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ XIX  22 

(12)  9        9 βασιλέως  απειλή  όμοια  βρνγμώ  λέοντος,  Β 
ώσπερ  δέ  δρόσος  ρττϊ  χόρτω,  όντως  το  ΐλαρόν  αντον. 

(13)  ίο       ιοαίσχύνη  πατρι  νιος  άφρων 
ονχ  άγναΧ  ενχα\  από  μισθώματος  εταίρας. 

(14)  ιι       Χ1οικον  κα\  νπαρξιν  μερίζονσιν  πατέρες  παισίν, 
παρά  δέ  θεοί)  αρμόζεται  γννή  άνδρί. 

(15)  ΐ2       "δειλία  κατέχει  άνδρογύναιον, 
ψνχή  δε  άεργον  πεινάσει. 

(ιό)  13       13ος  φνλάσσει  έντολήν  τηρεί  την  έαντον  ψνχήν, 
ό  δέ  καταφρονών  των  έαντον  όδών  άπολεΐται. 

(17)  14       ΙΑδανίζει  θεώ  ό  ελεών  πτωχόν, 
κατά  δέ  τό  δόμα  αντον  άνταποδοθήσεται  αντώ. 

(ιδ)  15       τ5παίδενε  νιόν  σον,  όντως  γάρ  εσται  ενελπις, 
εις  δέ  νβριν  μή  έπαίρον  τη  ψνχτ}  σον. 

(19)  ι6       16 κακόφρων  άνήρ  ζημιωθήσεται· 
εάν  δέ  λοιμενηται,  κα\  την  ψνχήν  αντον  προσθήσει. 

(20)  17       1?"Ακονε,  νιέ,  παιδείαν  πατρός  σον, 
ινα  σοφός  γένη  έπ'  εσχάτων  σον. 

(21)  ιδ       18  πολλοί  λογισμοί  εν  καρδία  ανδρός, 
ή  δέ  βονλή  τον  κνρίον  εις  τον  αιώνα  μένει, 

(22)  19       19 καρπός  άνδρ\  ελεημοσύνη, 
κρεισσων  δέ  πτωχός  δίκαιος  η  πλούσιος  ψενδής. 

(23)  2ο       ̂ φόβος  Κνρίον  εις  ζωήν  άνδρί, 
ό  δέ  άφοβος  ανλισθησεται  εν  τόποις  ον  ουκ  επισκοπείται 

γνώσις. 
(24)  21       21  ό  έγκρύπτων  εις  τον  κόλπον  αντον  χείρας  αδίκως, 

ονδέ  τώ  στόματι  ον  μή  προσενέγκη  αντάς. 

(25)  22         λοιμοί)  μαστιγονμένον  άφρων  πανονργότερος  γίνεται· 

εάν  δέ  έλέγχης  άνδρα  φρόνιμον,  νοήσει  α'ίσθησιν. 

10  άφρων]  +  ·  και  οδύνη  τη  τεκονση  αυτου'  Α  |  ουχ]  ρΓ  κ  Μ°·Λ  και  ουκ  ̂   ΝΑΟ 
11  μεριουσιν  Α  Ο  |  θεου]  κυ  Α  Ο  |  αρμόζεται]  συνοικεί  Β3Γη£  12  άνδρογύ- 

ναιον] ανδρογυνον  Κς  αΑΟ  13  τηρεί]  ϊηΙβΓ  η  6ΐ  ρ  6δΙ  Γαδ  ΐη  Ο  14  δανεί- 
ζει ΒΛ{}^  |  κατά]  α  2°  δυρ  ναδ  Α·"1*  |  ανταττοδοθησεται  (-δωθησεται  Β*)]  αντα- 

ποδώσει Β·Ί,)ΚΑΟ  16  κακόφρων]  κακοφρονων  (Ζ  \  ζημιωθησεται]  ρΓ  πολλά 
Α^  17  παιδιαν  ΝΑ  |  εσχατω  Ν*  (-των  18 — 19  κάρδια... 
ψευδής]  ρΐηπηια  ρβΓΪβΓ  ϊη  Ο  18  εις  τον  αιώνα  μένει  Β*Α0']  μένει  εις 
τον  αιώνα  Ι>?£\  19  δίκαιος  η  πλούσιος]  καιος  η  πλου  δυρ  ταδ  Αα  |  ψευδής 
Β£χ*ϋνι<1]  ψευστης  Χί  ΓιΑ  20  ον]  οις  Κς·α  21  ενκρυτττων  Ν  εκκρυπτων  Ο  | 
προσενέγκη]  προσαγαγη  Β1)ΚΑΟ      22  γίνεται]  εσται  Α  |  ελεγχης]  ελεγξης  ̂  
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XIX  23 ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 

Β       *3<5  άτιμάζων  πατέρα  κα\  άπωθούμενος  μητέρα  αυτόν  23  (26) 
II  Ο  καταισχυνθήσεται  κα\  έπονείδιστος  εσται.^ 

Μυ'ώς  άπολειπόμενος  φυλάξαι  παιδείαν  πατρός  24  (27) 
μελετήσει  ρήσεις  κακάς. 

25  ό  έγγυώμενος  παϊδα  άφρονα  καθυβρίζει  δικαίωμα,  25  (28) 
στόμα  δε  ασεβών  καταπίεται  κρίσεις. 

26 ετοιμάζονται  άκολάστοις  μάστιγες,  26  (29) 
καϊ  τιμωρίαι  ομοίως  άφροσιν. 

1  άκόλαστον  οίνος  κα\  υβριστικον  μέθη,  ι  XX 
πας  δέ  άφρων  τοιούτοις  συμπλέκεται. 

2  ου  διαφέρει  απειλή  βασιλέως  θυμού  λέοντος,  ι 
ό  δε  παροξύνων  αυτόν  άμαρτάνει  εις  την  εαυτού  ψυχήν. 

3  δόξα  άνδρ\  άποστρέφεσθαι  λοιδορίας,  3 
πάς  δε  άφρων  τοιούτοις  συμπλέκεται. 

*6νειδιζόμενος  οκνηρός  ουκ  αϊσχύνεται,  4 
ώσαυτως  και  6  δανιζόμενος  σΐτον  έν  άμήτω. 

5υδωρ  βαθί)  βουλή  έν  καρδία  ανδρός,  5 
άνήρ  δέ  φρόνιμος  εξαντλήσει  αυτήν. 

6μέγα  άνθρωπος  και  τίμιον  άνήρ  ελεήμων.  6 
άνδρα  δέ  πιστόν  έργον  εύρείν. 

7ος  αναστρέφεται  άμωμος  εν  δικαιοσύντ},  η 
μακάριους  τους  παΐδας  αυτού  καταλείψει. 

Β6ταν  βασιλεύς  δίκαιος  καθίση  επί  θρόνου,  8 
ουκ  έναντιούται  έν  όφθαλμοϊς  αυτού  πάν  πονηρόν. 

9τίς  καυχήσεται  άγνήν  εχειν  τήν  καρδίαν ;  9 
ή  τις  παρρησιάσεται  καθαρός  είναι  άπο  αμαρτιών; 

10  κακολογούντος  πατέρα  ή  μητέρα  σβεσθήσεται  λαμπτήρ,  10(20) 
αί  δε  κόραι  τών  οφθαλμών  αυτού  οψονται  σκότος. 

11  μερ\ς  έπισπουδαζομένη  έν  πρώτοις  ιι  (21) 
έν  τοις  τελευταίοις  ουκ  ενλογηθήσεται. 

12 μή  ε'ίπης  Ύίσομαι  τον  έχθρόν  ΐ2  (22) 
αλλα  ύπόμεινον  τον  κύριον,  ίνα  σοι  βοηθήση. 

ΚΑ       21  απολιπομενος  Χ  |  παιδιαν  ΚΑ  25  κρισις  ΧΑ  26  ακόλαστοι  Κ* 
(-του  Χε·3)  XX  1  μεθη]  +  πα$  δε  ο  συμμιγννμενος  αντη  ουκ  εσται  σοφοί 
^0.3  _Ι_  7τα$  δε  ο  συμμενομενος  ουκ  εστ,  σοφοί  Α  |  τοιούτος  Κ*  (-τοις  Κ'(νΗΐ)) 
2  αυτόν]  εαυτόν  Α  4  ουκ  αισχυνεται]  ου  καταισχύνεται  Χ  |  δα^ει- 
ξομενος  Β&1)Χ  8  καθιση  βασιλεύς  δίκαιος  Α  9  την  καρδιαν]  οηι  την 
Κ*  (Ηε1>  την  Κε·3)  10  οψονται]  έσονται  Κ  12  αλλα]  αλλ  Χ 

454 



ΠΛΡΟΙΜΙΑΙ 

χχι  4 

(ίο)  13       13στάθμιον  μέγα  και  μικρόν  και  μέτρα  δισσά,  Β 
ακάθαρτα  ενώπιον  Κυρίου  κα\  αμφότερα- 

(ιι)  14       Ι4και   6  ποιων   αυτά   εν   τοϊς    έπιτηδεύμασιν    αυτοί)  συνπο- 
δισθησεται, 

νεανίσκος  μετά  οσίου·  καΙ  ευθεία  η  οδός  αυτού. 
(12)  15       15 ους  ακούει  καΐ  οφθαλμός  δρα·  Κυρίου  εργα  κα\  αμφότερα. 
(13)  ι6       ι6μν  αγάπα  καταλαλεΐν,  Ινα  μη  έξαρθης· 

διάνοιζον  τούς  οφθαλμούς  σου  κα\  έμπλησθητι  άρτων. 

(23)  17       17 βδέλυγμα  Κυρίω  δισσόν  στάθμιον^ 
κα\  ζυγός  δόλιος  ου  καλόν  ενώπιον  αυτού. 

(24)  ι8       18 παρά  Κυρίου  ευθύνεται  τά  διαβήματα  άνδρί, 
θνητός  δε  πώς  αν  νοησαι  τάς  όδούς  αυτού  ; 

(25)  ΐ9       *9παγϊς  άνδρ\  ταχύ  τι  τών  ιδίων  άγιάσαι, 
μετά  γάρ  τό  εϋξασθαι  μετανοειν  γίνεται. 

(26)  2ο       20λικμητωρ  ασεβών  βασιλεύς  σοφός, 
καϊ  έπιβαλεΐ  αύτοΐς  τροχόν. 

(27)  2ΐ       2Ιφώς  Κυρίου  πνοη  ανθρώπων, 
ος  έραυνά  ταμεία  κοιλίας. 

(28)  22       ̂ ελεημοσύνη  κα\  αλήθεια  φυλακή  βασιλεΐ, 
και  περικυκλώσουσιν  εν  δικαιοσύνη  τον  θρόνον  αυτού. 

(29)  23       23 κόσμος  νεανίαις  σοφία, 
δόζα  δε  πρεσβυτέρων  πολιαί. 

(30)  24       24ύπώπια  κα\  συντρίμματα  συναντά  κακοΊς, 
πληγαΐ  δέ  εις  ταμεία  κοιλίας. 

XXI    ι         'ώσπερ  άρμη  ύδατος,  ούτως  καρδία  βασιλε'ως  εν  χειρι  θεού· 
ου  εάν  θέλων  νεύσαι,  έκεΊ  εκλινεν  αυτήν. 

2  2  πάς  άνηρ  φαίνεται  έαυτω  δίκαιος, 
κατευθύνει  δέ  καρδίας  Κύριος. 

3  λποιεΐν  δίκαια  κα\  άληθεύειν 
αρεστά  παρά  θεώ  μάλλον  η  θυσιών  αίμα. 

4  Αμεγαλόφμων  έφ'  ϋβρει  θρασυκάρδιος· 
λαμπτηρ  δέ  ασεβών  αμαρτία. 

13  οπι  και.  3"  ̂   14  συμττοδισθηϊεται  Ι>''ΚΑ  16  διανοιξον]  +  δε  ΜΑ 
Κ  Λ  |  άρτων]  αυτών  Κ*  (αρτ.  18  τα  διαβήματα]  οιη  τα  Α  |  δε]  ε 
ΪπηΙ  Κ1         19  αγίασαι]  ρηιΐδ  αταται  Κ*  21  οϊ]  ρΓ  η  λύχνοι  Α  |  έρευνα 
Β^ΚΑ  |  ταμεία  Β*6  {ταμία  ΒΝ*)]  ταμιεια  Α  24  ταμ«ια  Β»(νω)ί>  (ταμία 
Β*Ν)]  ταμιεια  Λ  ρ  γ  τα  Χ*  (οπι  τα  XXI  1  εαν]  δ  αν  ΚΑ  |  νευση 
ί<,;-3Λ  |  οιη  εκει  Α  4  αμαρτιαι  Κ(;:ιΑ 
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χχι  6 ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 

Β        6 6  ενεργών  θησαυρίσματα  γλώσση  ψευδεΐ  6 
ματαία  διώκει  επι  παγίδας  θανάτου. 

7 όλεθρος  άσεβεσιν  επιξενωθησεται,  η 
ου  γαρ  βούλονται  πράσσειν  τα.  δίκαια. 

8 προς  τους  σκόλιους  σκόλιας  όδούς  αποστέλλει  6  θεός,  8 
αγνά  γάρ  και  ορθά  τά  Ζργα  αυτοί). 

9 κρεϊσσον  οίκεΐν  επί  γωνίας  υπαίθρου  9 
η  εν  κεκονιαμενοις  μετά  αδικίας  κα\  εν  οίκω  κοινώ. 

Ι0ψνχη  άσεβους  ουκ  ελεηθησεται  ΰπ'  ουδενος  τών  ανθρώπων .  ίο 
11  ζημιου μενού  ακολάστου  πανουργότερος  γίνεται  ό  κακός,  ιι 

συνίων  δε  σοφός  δεξεται  γνώσιν. 

Ι2συνίει  δίκαιος  καρδίας  ασεβών  ι2 
και  φαυλίζει  ασεβείς  εν  κακοΐς. 

13ος  φράσσει  τά  ώτα  του  μη  επακοΰσαι  ασθενούς,  ΐ3 
κα\  αυτός  επικαλεσεται  κα\  ουκ  εσται  6  εϊσακούων. 

Ηδόσις  λάθριος  άνατρεπει  οργάς,  ΐ4 
δώρων  δε  6  φειδόμενος  θυμον  εγείρει  ίσχυρόν. 

15  ευφροσύνη  δικαίων  ποιεί  κρίμα,  15 
όσιος  δε  άκάθαρτος  παρά  κακούργοις. 

ι6άνηρ  πλανώμενος  εζ  όδου  δικαιοσύνης  ιό 
εν  συναγωγή  γιγάντων  άναπαύσεται. 

17 αν η  ρ  ενδεής  άγαπα  ευφροσύνην,  17 
φιλών  οίνον  κα\  ελαιον  εις  πλούτον 

ι3περικάθαρμα  δε  δικαίου  άνομος.  ι3 
19 κρεϊσσον  οικειν  εν  ττ}  ερημω  19 

77  μετά  γυναικός  γλωσσώδους  και  μαχίμου  καϊ  όργίλου. 
20 θησαυρός  επιθυμητός  άναπαύσεται  επι  στόματος  σοφού,  2ο 

άφρονες  δε  άνδρες  καταπίονται  αυτόν. 
2Ιόδό?  δικαιοσύνης  και  ελεημοσύνης  ευρησει  ζωην  κα\  δόξαν.  2ΐ 
22  πόλεις  όχυράς  επεβη  σοφός         4  22 

και  καθεΐλεν  το  όχύρωμα  εφ*  ω  επεποίθεισαν  οι  άσεβεΐς. 
23  ο?  φυλάσσει  το  στόμα  αυτού  και  την  γλώσσαν,  23 

διατηρεί  εκ  θλίψεως  την  ψυχην  αυτού. 

ΚΑ       6  διώκει]  +  και  έρχεται  Κ€·3Α         8  αποστελει  Α  9  κρεϊσσον]  κρισσων 
Α  |  επι]  εν  Κ*  (β7τι  Κ0·3)  |  η  εν]  η  ε  δΐιρ  ταδ  Α3  |  οικω]  κοινω  Κ*  (οικ.  Κε·3)  | 
κοινω]  +  μετα  γυναικός  μαχημης  (δϊο)  Βε  11  κακοί]  άκακος  Β3ΐ)£<  Α  13  ωτα] 
+  αυτόν  Α  |  νττακουσαι  Α  |  εισακονων]  εττακονων  Κ  15  δικαιω  Χ*  (-ων  Κε·3)  | 
τοιειν  Κ  Α  17  φιλον  Κ*  (-λων  Κε·3)  |  ελαιον]  ελεον  Α  19  κρεισσων  Β  (κρισ- 
σον  ̂ Α)  |  μάχιμου  κ.  γλωσσωδονς  ΚΑ  |  οργιλονς  Ν*  (-λου  Κ?)        22  7τολί$  Α 
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ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 

χχπ  9 

24  2*θρασύς  και  αυθάδης  κα\  άΧαζών  Χοιμος  καΧειται,  β 
δ?  δε  μνησικακεΐ  παράνομος. 

25  25επιθυμίαι  οκνηρον  άποκτείνουσιν, 
ού  γαρ  προαιρούνται  αι  χείρεί  αυτόν  ποιείν  τι. 

26  ̂ άσεβης  επιθυμεί  οΧην  την  ήμεραν  επιθυμίας  κακάς, 
ό  δε  δίκαιος  εΧεα  και  οϊκτείρει  αφειδώς. 

27  2; 'θυσίαι  ασεβών  βδεΧυγμα  Κυρίω, 
και  γαρ  παρανόμως  προσφερουσιν  αυτάς. 

28  2Βμάρτυς  ψευδής  άποΧεΐται, 
άνήρ  δε  υπήκοος  φυλασσόμενος  ΧαΧήσει. 

29  ̂ άσεβης  άνήρ  άναιδώς  υφίσταται  προσώπω, 
ό  δε  ευθης  αυτός  συνίει  τάς  οδούς  αύτοΰ. 

3ο       3°ούκ  εστίν  σοφία,  ουκ  εστίν  άνδρία, 
ουκ  εστίν  βουΧή  προς  τον  άσεβη. 

3ΐ       31ΐππος  ετοιμάζεται  εις  ήμεραν  ποΧεμου, 
παρά  δε  Κυρίου  η  βοήθεια. 

XXII   ι        1αιρετώτερον  όνομα  καλόν  η  πΧουτος  ποΧυς' 
υπερ  δε  άργύριον  και  χρυσίον  χάρις  αγαθή. 

2  2πΧούσιος  και  πτωχός  συνηντησαν  άΧΧήΧοις, 
άμφοτερους  δε  ό  κύριος  εποίησεν. 

3  3  πανούργος  Ιδών  πονηρόν  τιμωροΰμενον 
κραταιώς  αυτός  παιδεύεται, 
οι  δε  άφρονες  παρεΧθόντες  εζημιώθησαν. 

4  4 γενεά  σοφίας  φόβος  Κυρίου 
κα\  πΧοΰτος  και  δόξα  κα\  ζωή. 

5  5τρίβοΧοι  και  παγίδες  εν  όδοίς  σκοΧιαϊς, 
ό  δε  φυΧάσσων  την  εαυτού  ψνχήν  άφέξεται  αυτών. 

7  7  πΧούσιοι  πτωχών  άρξουσιν, 
κα\  οίκεται  ιδίοις  δεσπόταις  δανιουσιν. 

8  8ό  σπείρων  φαΰΧα  θερίσει  κακά, 
πΧηγήν  δε  έργων  αύτου  συντεΧεσει. 

8  λ    ΆΛάνδρα  ΙΧαρόν  και  δότην  είιΧογεϊ  ό  θεός, 
ματαιότητα  δε  έργων  αύτου  συντεΧεσει. 

9  9 ο  εΧεών  πτωχον  αύτός  διατραφήσεται, 

25  οκνηρον]  οκνηρουσιν  Κ*  (·ρον  Κ?)  |  αποκτεννουσιν  $.ΖΛ  αποκτενονσιν  Α 
26  ημεραν]  ν  παρ  ταπ  Κ?  |  ελεεί  Βα5  XXII  1  χρυσών  κ.  αργυρών  ̂  
2  συνητησαν  Λ  3  παρελθόντες]  ΐηΙβΓ  ρ  εΐ  ί  ίηδ  ο  Κ*  (οιη  Ν1  ροδίεα 
Γ&δ  Ν?)  7  δανεωυσιν  ]ί·-»(νκΐ)ΐ>  9  διαστραφησεται  Α 

457 



XXII  9  3. ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 

τών  γαρ  €αντοΰ  άρτων  εδωκεν  τω  πτωχά. 

9&νίκην  και  τιμήν  περιποιείται  6  δώρα  δούς,  9·ι 
την  μεντοι  ψυχήν  αφαιρείται  των  κεκτημένων. 

ιοεκβαλε  εκ  συνεδρίου  Χοιμόν,  και  συνεζελεύσεται  αντώ  νεΐκος·  ίο 
όταν  γαρ  καθίση  εν  συνεδρίω  πάντας  ατιμάζει, 

"αγαπά  Κύριος  όσιας  καρδίας,  ιι 
δεκτοί  δε  αύτώ  πάντες  αμωμοι- 
χειλεσιν  ποιμαίνει  βασιλεύς. 

Ι2οί  δε  οφθαλμοί  Κυρίου  διατηροΰσιν  α'ίσθησιν,  ι2 
φαυΧίζει  δε  Χόγους  παράνομος. 

*3  προφασίζεται  και  Χεγει  οκνηρός  ΐ3 
Αεων  εν  ταΊς  όδοΊς,  εν  δε  ταϊς  πλατείαις  φονευταί. 

14 βόθρος  βαθύς  στόμα  παρανόμου,  ΐ4 
6  δε  μισηθείς  υπό  Κυρίου  εμπεσεϊται  εις  αυτόν. 

Ι4*  είσιν  όδοι  κακαϊ  ενώπιον  ανδρός,  14.1 
και  ουκ  αγαπά  του  άποστρεψαι  άπ'  αυτών 
αποστρεφειν  δε  δει  από  όδοϋ  σκολιάς  καϊ  κακής. 

Ι$άνοια  εξήπται  καρδίας  νεου,  ΐ5 
ράβδος  δε  και  παιδία  μακράν  απ'  αυτού. 

ι66  συκοφαντών  πένητα  ποΧΧά  ποιεί  τα  εαυτού·  ιό 
δίδωσιν  δε  πΧουσίω  επ'  ελάσσονι. 

17 Αόγοις  σοφών  παράβαΧΧε  σον  ους  και  άκουε  εμόν  Χόγον,  \η 
€  *τήν  δε  σην  καρδίαν  επίστησον,  ινα  γνως  οτι  καΧοί  είσιν. 

18 και  εάν  έμβάΧης  αυτούς  εις  την  καρδίαν  σου,  εύφρανούσίν  σε  ι8 
άμα  επί  σοϊς  χείλεσιν 

Ι9ΐνα  σου  γενηται  επι  Κυριον  η  εΧπις,  19 
και  γνωρίστ]  σοι  την  όδόν  σου. 

20 και  συ  δε  άπόγραψαι  αυτά  σεαυτω  τρισσώς  2ο 
εις  βουλήν  και  γνώσιν  επ\  το  πΧάτος  της  ψυχής  σου. 

21  διδάσκω  ούν  σε  άΧηθή  Χόγον  καϊ  γνώσιν  άγαθήν  ύπακούειν,  ζι 

ιΟ       9  εδωκεν]  δεδωκεν  Α  ,9α  δους]  διδους  Α        12  διατηρησονσιν  Α 
13  οκνηροί  κ.  λέγει  Κ  14  α  ανδρός]  ρΓ  π  (ονα  π  Κ1)  15  καρδίας] 
κάρδια  Β^Κ*   (ρΓ  εν  Α  |  παιδεία  Βε1>  16  εαυτού]  +  κακα  Ν°·αΑ 
17  παραβαλε  ̂ -^Α  \  γνως]  γνοις  Κ*  (γνως  Κς·3)  +  αυτούς  Κ  [  βισι  Ο  18  οηι 
εαν  Κ  |  ευφρανονσιν]  ευφραινουσιν  Ο  ρν  κ  £\ε·α  19  γνωρισοι  Κ*  (γνωριση 
σοι  Χ°·Ε)  |  σου  2°]  αυτού  ̂ ΑΟ  20  οπι  δβ  Ο  |  ψυχής]  καρδίας  ΑΟ 
21  διδάσκων  €  \  αγαθην]  αληθή  Α  |  υπακουειν]  εϊ  ϊηδϋ  Κςχ 
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ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ  XXIII  7 

του  άποκρίνεσθαι  Χόγους  αληθείας  τοις  προβαΧΧομενοις  σοι.  Β 

22  33  μη  άποβιάζου  πένητα,  πτωχός  γάρ  εστίν, 
κα\  μη  άτιμάσης  ασθενή  εν  πύΧαις. 

23  23ό  γάρ  Κύριος  κρίνει  αυτοί)  την  κρίσιν,  κα\  ρύση  σην  ασνΧον 

ψνχην. 
2(-      24  ατ)  'ίνθι  εταίρος  άνδρι  θυμώδει, 

φίΧω  δε  όργιΧω  μη  συναυΧίζον, 
25  25 Μ   ποΤ€  μάθης  των  όδών  αύτου  κα\  Χάβης  βρόχους  τη  ση 

26  26       δίδου  σεαυτον  εις  εγγνην,  αίσχυνόμενος  πρόσωπον 
27  27 εάν  γάρ  μη  εχη  πόθεν  απότιση, 

Χημψονται  το  στρώμα  το  υπό  τάς  πΧευράς  σου. 

23       2& Μ  μεταιρε  ορια  αιώνια  ά  εθεντο  οι  πατέρες  σον. 
29       29όρατικ6ν  άνδρα  και  υξύν  εν  τοις  εργοις  αυτού 

βασιΧεϋσι  δει  παρεστάναι, 
κα\  μη  παρεστάναι  άνδράσι  νωθροϊς. 

ι        1  εάν  καθ'ισης  δειπνεΊν  επϊ  τραπέζης  δυναστών, 
2  νοητώς  νόει  τά  παρατιθεμενά  σοι,  2  και  επίβαΧΧε  την  χεΐρά σου, 

είδώς  οτι  τοιαύτα  σε  δεΊ  παρασκευάσαι. 

3  εΐ  δε  άπΧηστότερος  ει,  3 μη  επιθυμεί  τών  εδεσμάτων  αυτόν· 
ταΰτα  γάρ  εχεται  ζωης  ψευδούς. 

4  λ μη  παρεκτείνου  πένης  ων  πΧουσίω, 
τη  δε  ση  έννοια  άπόσχου. 

κατεσκευασται  γαρ  αυτω  πτέρυγες  ωσπερ  αετού, 
και  υποστρέφει  εις  τον  οίκον  του  προεστηκότος  αυτού. 

6μή  συνδείπνει  άνδρι  βασκάνω,  μηδε  επιθυμεί  τών  βρωμάτων 

ούτως  εσθίει  και  πίνει. 

21  αποκρινασθαι  Λ  +  σε  ΑΟ  |  λογούς]  Χογον  Κ  Χογοις  Α  |  αληθιαν  Κ*  ΝΛυ 
(αληθιας  6*Γ-·α)  |  σοι]  σε  Α  22  ογϊι  γαρ  0  23  οηη  Κύριος  Κ*  (Ηαβ 
Χ0·*)  |  αυτού]  εαυτού  Λ  |  κρίσιν]  ψνχην  Ν*  (κρ.  Κ0  ;ι)  δικην  Α  \  ψνχην  ασυΧον 
ς<  27  εχης  ΑΟ  |  αποτεισης  Κ0·3  απότισης  Λ01χ1  (-σεις  03ΡΡ)  |  Χηψονται 
Ο  |  πλερας  0*ν,<1  (υ  8υροΓ5θΓ  Ο*)  29  βασιλενσιν  ςΚ  |  παραστηναι  1)15  Ο 
παρισταναι  (ι°)  Α  |  ανδρασιν  Κ  XXIII  1  δυναστου  ΑΟ  2  την  χείρα] 
τας  χείρας  Ο  3  επιθυμη  Ο         4  παρεκτείνου  {-τινου  ̂ €3Α0)]  παρεκτινης 
Κ*  5  προς]  επ  Κ*  (προς  Κε  α)  |  πεσειται]  φανιται  Κε·α  φανειται  ΑΟ  | 
πτέρυγας  Κ*  (-γαις  Κς·3)  |  αυτού]  αντον  Ο  6  βρωμάτων]  εδεσμάτων  Ο 459 



χχιιι  8 ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 

μηδε    προς   σε   είσαγάγης  αντον   και  φάγτ)ς  τον   ψωμόν  σον 

μετ  αντον· 
3εξεμέσει  γαρ  αντον   κα\  Χνμανεϊται   τονς   Χόγονς  σον  τονς  8 καλουί. 

9  εις  ωτα  άφρονος  μηδέν  Χεγε,  9 
μη  ποτε  μνκτηρίση  τονς  σννετονς  Χόγονς  σον. 

10 μη  μεταθης  ορια  αιώνια,  ίο 
6ΐ?  δε  κτήμα  ορφανών  μη  εϊσεΧθτ]ς· 

11  ό  γάρ  Χντρονμενος  αντονς  Κνριος'  τι 
κραταιός  εστίν,  και  κρίνει  την  κρίσιν  αντών  μετά  σον. 

12δ6ς  εις  παιδείαν  την  καρδίαν  σον,  ΐ2 
τα  δ«  ώτά  σον  ετοίμασον  Χόγοις  αισθησεως. 

13μή  άπόσχτ]  νηπιον  παιδενειν,  ι3 
οτι  εάν  πατάξης  αντον  ράβδω,  ον  μη  άποθάνη· 

14 συ  μεν  γάρ  πατάξεις  αντον  ράβδω,  ΐ4 
την  δε  ψνχην  αντον  εκ  θάνατον  ρνστ}. 

15υίβ,  εάν  σοφη  γενηταί  σον  η  καρδία,  ΐ5 
ενφρανεϊς  κα\  την  εμην  καρδίαν, 

ι6κα\  ενδιατρίψει  Χόγοις  τά  σά  χειΧη   προς  τά  ε'μά  χειΧη,  εάν  ι6 
ορθά  ώσιν. 

17 μη  ζηΧοντω  η  καρδία  σον  άμαρτωΧονς,  ΐ7 
αλλά  εν  φόβω  Κυρίου  "ισθι  όΧην  την  ημεραν. 

ι8ε'άν  γάρ  τήρησες  αντά,  εσται  σοι  εκγονα,  ι3 
η  δε  εΧπίς  σον  ονκ  άποστησεται. 

19ακονε,  νιε,  κα\  σοφός  γενον,  19 
κα\  κατενθννε  εννοίας  σης  καρδίας. 

20 μη  'ίσθι  οϊνοπότης,  μηδε  εκτείνον  σνμβοΧαΙς,  κρεών  άγορασμόίς'  2ο 
21  πάς  γάρ  μεθνσος  και  πορνοκόπος  πτωχεύσει,  2ΐ 

και  ενδνσεται  διερρηγμενα  και  ρακώδη  πάς  νπνώδης. 

22ακονε,  νιε,  πατρός  τον  γεννησαντός  σε,  22 
και  μη  καταφρονεί  οτι  γεγηρακεν  σον  η  μητηρ. 

ΚΑΟ       8  Χοιμανειται  Β*0  (λυμ.  Β^ΧΑ)  9  μνκτηρισει  0  10  αιωνία]  +  α 
εθεντο  οι  πατέρες  σου  Α  11  κραταιοί  εστίν  ε  ρΓ3.εο  οοηίυη£  ΑΟ 
12  παιδιαν  Β*ΝΑ  (-δειαν  Βλ1,0)  13  παιδενων  Α  15  σοφο$  Ο 
16  ενδιατριψη  Α  17  ζηΧωτου  Β*  (-λοντω  Β3ΐ})  18  εκγονα]  εγγόνα  Α 
19  γενον]  γεινου  Β3^  γίνου  Β^ΑΟ  |  έννοιας]  εννοιαν  Ι^0·3·  20  εκτεινον] 
εκλυου  Ο  |  κρεων]  +  τε  &νε·3Α0  21  πτωχεύσει]  ρΓ  και  Χ*  (οηι  και  Χ1) 
πτωχεν..  (πτωχεύει  ηίδί  ροΐΐαδ  πτωχενσι)  Ο  |  ρακωδη]  ρακκωδη  ρα. . .  (ο&ΐί 
ρεηεΓ  ιΐδςιιε  ίϊη  Ηη)  Ο 
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ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ XXIV  I 

24  24  καλώς  εκτρέφει  πατήρ  δίκαιος,  Β 
€7Γΐ  δε  νίω  σοφω  ευφραίνεται  ή  ψυχή  αυτόν. 

25  2^  εύφραινεσθω  ό  πατήρ  και  ή  μήτηρ  επί  σοι, 

κα\  χαιρετώ  η  τεκούσά  σε  Λ  ^  ̂ 
26  2δδυ$·  μοι,  υίε,  σήν  καρδίαν 

οι  δε  σο\  οφθαλμοί  εμάς  οδούς  τηρείτωσαν. 

27  27  πίθος  γαρ  τετρημενος  εστίν  αλλότριος  οίκος 
και  φρεαρ  στενόν  άλλότριον. 

23       2Βούτος  γαρ  συντόμως  άπολεϊται, 
και  πάς  παράνομος  άναλωθήσεται. 

29       29τίνι  ούαί ;   τίνι  θόρυβος;   τίνι  κρίσις ; 
τίνι  δε  αηδία  και  λεσχαι  ; 

τίνι  συντρίμματα  δια  κενής ; 
τίνος  πελιοϊ  οι  οφθαλμοί ; 

3ο       30 ου  τών  ενχρονιζόντων  εν  οινοις  ; 
ου  τών  ίχνευόντων  που  πότοι  γίνονται  ; 

3ΐ       31  μή  μεθύσκεσθε  εν  ο'ίνοις,  άλλα  ομιλείτε  άνθρώποις  δικαίοις, 
και  ομιλείτε  εν  περιπάτοις· 

εάν  γάρ  εϊς  τάς  φιάλας  και  τά  ποτήρια  δώς  τούς  οφθαλμούς σου, 

ύστερον  περιπατήσεις  γυμνότερος  ύπερου" 
32  32το  δε  εσχατον  ώσπερ  υπό  οφεως  πεπληγώς  εκτείνεται, 

και  ώσπερ  ύπο  κεράστου  διαχειται  αντώ  ό  Ιός. 

33  33οί  οφθαλμοί  σου  όταν  'ίδωσιν  άλλοτρίαν, 
το  στόμα  σου  τότε  λαλήσει  σκολιά, 

34  34 και  κατακείστ}  ώσπερ  εν  καρδία  θαλάσσης, 
και  ώσπερ  κυβερνήτης  εν  πολλω  κλύδωνι. 

35  3ζε'ρε7ς  δε  Τύπτουσίν  με  και  ούκ  επόνεσα, 
και  ένεπαιξάν  μοι,  εγώ  δε  ούκ  τ}δειν 

πότε  όρθρος  εσται,  ινα  ε'λθών  ζητήσω  μεθ'  ών  σννελενσομαι ; 
IV   ι         1υιέ,  μή  ζηλώσης  κακούς  άνδρας, 

μηδε  επιθυμήστ)ς  είναι  μετ  αύτών 

26  εμας]  ρΓ  ο  Κ*  (οιη  ο  Κ1)  27  εστίν  τετρημρνος  6\  28  όντως  Α  ΜΑ 
29  οπι  δε  Νς·*Α  |  α^διαι  ΝΑ  |  ττελιοι  Ν*  (ττελειοι  Β*ν'£ΐΑ)]  ττελιδίΌΐ  (5υρ 
ταδ)  μέλανες  Βη,"Κ  €ΐ  χυροπιΐδ  φλναριαι  (φλοιαριαι  οοιτ)  ομιλιαι  ενφιλονικοι 
ς\α  |  οι  οφθαλμοί]  οπι  οι  Α  30  εγχρονιξοντων  Ρ»*1»  31  εν  οινοις]  οινοις 
ς\  οινω  Λ  |  τα  ποτήρια]  ρΓ  ευ  ΚΑ  |  γνμνοτ€ρος]  γυμνός  Ν*  {-νοτερος  ̂ €·α)  | 
νπερον]   υττεροψ  Ν*   (-ρον  ̂ ·Ά)  32  αντω]   αυτόν  Λ  35  όρθρος) ορθός  Ν 
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XXIV  2 ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 

2ψ·6υδί)  γάρ  μελετά  ή  καρδία  αυτών, 
κα\  πόνους  τα  χείλη  αυτών  λαλεί. 

3μετά  σοφίας  οικοδομείται  οίκος, 
κα\  μετά  συνέσεως  άνορθουταΐ' 

Α  μετά  αίσθήσεως  εμπίμπλανται  ταμεία 
εκ  παντός  πλούτου  τιμίου  κα\  καλοΰ. 

5  κρείσσων  σοφός  ισχυρού, 
κα\  άνηρ  φρόνησιν  εχων  γεωργίου  μεγάλου. 

6 μετά  κυβερνήσεως  γίνεται  πόλεμος, 
βοήθεια  δε  μετά  καρδίας  βουλευτικής. 

7 σοφία  κα\  έννοια  αγαθή  εν  πΰλαις  σοφών 
σοφοί  ουκ  εκκλίνουσιν  εκ  στόματος  Κυρίου, 

8 αλλά  λογίζονται  εν  συνεδρίοις. 
άπαιδεύτοις  συναντά  θάνατος, 

9 αποθνήσκει  δε  άφρων  εν  άμαρτίαις. 
ακαθαρσία  δε  άνδρ\  λοιμω  εμμολυνθήσεται 

Ι0εν  ήμερα  κακή  κα\  εν  ήμερα  θλίψεως  εως  αν  εκλίπτ). 
11  ρΰσαι  αγομένους  είς  θάνατον 

καϊ  εκπρίου  κτεινομενους,  μή  φείστ}. 

13 εάν  δε  ε'ιπτ}ς  Ουκ  οίδα  τούτον, 
γίνωσκε  οτι  Κύριος  καρδίας  πάντων  γινώσκει· 

κα\  ό  πλάσας  πνοήν  πάσιν  αυτός  οίδεν  πάντα, 
ος  άποδίδωσιν  εκάστω  κατά  τά  εργα  αυτού. 

13  φάγε  μελι,  υιε,  αγαθόν  γάρ  κηρίον, 
ΐνα  γλυκανθή  σου  ό  φάρυγξ. 

ιχοϋτως  αίσθηθήση  σοφίαν  τή  σή  ψνχή' 
εάν  γάρ  ευρης,  εσται  καλη  η  τελευτη  σου 
κα\  ελπίς  σε  ουκ  εγκαταλείπει. 

τ*μή  προσαγάγης  ασεβή  νομή  δικαίων, 
μηδε  άπατηθής  χορτασία  κοιλίας. 

ι6επτάκι  γάρ  πεσειται  δίκαιος  και  άναστήσεται, 
οι  δε  ασεβείς  άσθενήσουσιν  εν  κακοΐς. 

17 εάν  πεση  6  εχθρός  σου,  μή  επιχαρής  αυτω, 

ΝΑ  XXIV  4  εμπιπλανται  Χ  εμπιπλαται  Α  |  ταμεία  Βαΐ3  (ταμία  Β*Κ)]  ταμιεια 
Α  6  βοηθει  Ν*  (-θεια  Νε·Ε)  9  οιη  δε  2°  Α  \  εν\μολυνθησεται  &  10  οιη 
εως  Κ*  (ηαο  Κ0·3)  |  εκλειπη  Α  11  εκπρίω  Α  12  Κνριος]  ρτ  ο  Α 
14  αίσθηση  ΚΑ  |  σοφίας  Α  \  τελευτη]  τελ*ντη  Π15  σου  Ιΐί  νϊά  Κ1  15  ασεβην 
ς\  |  νομ.ην  Β  16  επτακις  Α  |  δίκαιο*]  ρΓ  ο  Α 
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ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 
XXIV  27 

έν  δέ  τω  υποσκελίσματι  αυτού  μη  έπαίρου'  β 
ι8       Ιδοτι  οψεται  Κύριος  και  ου  κ  αρέσει  αύτω, 

κα\  αποστρέψει  τον  θυμόν  αυτού  απ  αυτοί). 

19       19Η-ν  Χαψ€  *πί  κακοποιοϊς, 
μηδέ  ζήλου  άμαρτωλούς- 

2ο       20  ου  γαρ  μη  γένηται  εκγονα  πονηρω, 
λαμπτήρ  δέ  ασεβών  σβεσθήσεται. 

2ΐ       2Ιφοβού  τον  θεόν,  υιέ,  και  βασιλέα, 
και  μηθετέρω  αυτών  άπειθήστ)ς· 

22       22  εξαίφ νης  γαρ  τίσονται  τους  ασεβείς, 
τας  δέ  τιμωρίας  αμφοτέρων  τις  γνώσεται ; 

223.   '^Άλόγον  φυλασσόμενος  υιός  απώλειας  έκτος  εσται, 
δεχόμενος  δέ  έδέξατο  αυτόν. 

22 1)       μηδέν  ψεϋδος  από  γλώσσης  βασιλει  λεγέσθω, 
κα\  ούδέν  ψευδός  αυτοί)  από  γλώσσης  μή  έζέλθη. 

220   2"'α μάχαιρα  γλώσσα  βασιλέως  και  ου  σαρκίνη· 
ος  δ'  αν  παραδοθη,  συντριβήσεται. 

22ά  Ζ2άέάν  γαρ  όξυνθτ)  ό  θυμός  αύτοΰ, 
συν  νεύροις  ανθρώπους  αναλίσκει, 

22β  22ςκαι  οστά  ανθρώπων  κατατρώγει, 
και  συνκαίει  ώσπερ  φλόξ, 

*ώστε  αβρωτα  είναι  νεοσσοίς  αετών.  $  ̂ 

(ι)  24       24Τού?  έμους  λόγους,  υιέ,  φοβήθητι, 
και  δεχόμενος  αυτούς  μετανοεί, 

τάδε  λέγει  ό  άνήρ  τοίς  πιστευουσιν  θεώ,  και  παύομαι. 

(2)  25       "5άφρονέστατος  γάρ  ειμι  πάντων  ανθρώπων, 
και  φρόνησις  ανθρώπων  ουκ  εστίν  εν  εμοί. 

(3)  26       26 θεός  δεδίδαχέν  με  σοφίαν,  και  γνώσιν  αγίων  εγνωκα. 
(4)  27       21  τις  άνέβη  εις  τον  ουρανόν  κα\  κατέβη  ; 

18  υποστρέψει  Κ*  (αποστρ.  Κ(:·3)  19  κακοποιοί]  κακοτητι  Κ*  (-ποιοις  ΝΛΟ 
Κε·3)  20  πονηρών  ΚΑ  21  μηδετερω  Α  22  3,  λογον]  αδίεπδΟ  ίκίρϊηχ  Α?,"ε 
22  I)  βασιλει]  βασιλέως  Α  |  οπί  αντου  ΚΑ  |  γλώσσης]  +  αυτού  ΚΑ  |  μη]  ρΓ  ου  Κ 
22  ά  συνίυροις  Κ*  (συν  ν.  Κε·α)  |  ανθρώπους]  ανου  Λ  22  β  συν  καίει  (συγκ. 
Βα?ι>Λ)]  εκκαιει  Κ  |  ωστε]  ως  τα  Κ*  [ώστε  Κ0·4)  24  τους]  +  δε  Α  |  δεξαμε- 
νους  Κ*  (-»Ό5  Κε  ;ι)  |  ταδε]  τι  δε  Κ*  (ταδε  Κε  ·')  |  παυσομαι  Κ*  (7Γαΐ'ομ.αι  Κο  α) 
25  ανθρώπων  ι°]  ρΓ  τωρ>  ̂ '  |  ανθρώπων  2"]  ανου  Α^  26  0^οϊ]  ρτ  ο  ΚΟ  | 
δίδιδαχβί']  εδιδαξιν  Κ  |  <ζ7ίω"]  α^ωΐ7  Α*νκ1 
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XXIV  28 ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 

τις  συνήγαγαν  ανέμους  εν  κόΧπω ; 
τίς  συνέστρεψεν  υδωρ  εν  ιματίω ; 

τίς  έκράτησεν  των  άκρων  της  γης, 
τί  όνομα  αύτω ;   η  τί  όνομα  τοις  τέκνοις  αυτόν; 

^πάντες  γαρ  Χόγοι  θεου  πεπνρωμένοι,  28  (5) 
υπερασπίζει  δέ  αυτός  των  εύΧαβονμένων  αυτόν. 

29 μη  προσθτ}ς  το'ις  Χόγοις  αυτού,  ΐνα  μη  έΧέγξη  σε  και  ψευδής  29  (β) 
γεντ). 

30  δύο  αιτούμαι  παρά  σον,  3°  (7) 
μή  άφέΧης  μου  χάριν  προ  του  άποθανεΐν  με- 

31  μάταιον  Χόγον  και  ψευδή  μακράν  μου  ποίησον,  31  (8) 
πΧοΰτον  δε  και  πεν'ιαν  μή  μοι  δώς, 
σννταξον  δε  μοι  τα.  δέοντα  και  τα  αυτάρκη· 

32 ί'να  μή  πΧησθεϊς  ψευδής  γένωμαι  και  ε'ίπω  Τις  με  δρα  ;  32(9) 
ή  πενηθεις  κΧεψω  και  όμ.όσα>  το  όνομα  τον  θεον. 

33  (ιό) 

34(») 

μή  ποτε  καταράσηταί  σε  και  άφανισθης. 

την  δε  μητέρα  ονκ  ενΧογεΐ. 
3ζεκγονον  κακόν  δίκαιον  εαυτόν  κρίνει,  35  (Ι2) 

τήν  δέ  εζοδον  αντον  ουκ  άπένιψεν. 
36εκγονον  κακόν  υψηΧούς  οφθαλμούς  έχει,  36  (13) 

τοις  δέ  βΧεφάροις  αυτόν  επαίρεται. 
37εκγονον  κακόν  μαχαίρας  τούς  οδόντας  εχει  37  (μ) 

και  τάς  μύΧας  τομίδας,  ώστε  άναΧίσκειν 
και  κατεσθίειν  τούς  ταπεινούς  από  της  γης 

και  τούς  πένητας  αυτών  εξ  ανθρώπων. 

38ΤαΟτα  δε  λέγω  ύμϊν  τοις  σοφοις  έπιγινώσκειν  38  (23)  (XXIV! 
αιδεϊσθαι  πρόσωπον  εν  κρίσει  ού  καλόν. 

39 ό  ειπών  τον  άσεβη  Αίκαιός  έστιν,  39  (24) 

ΝΑΟ       27  ανεμονν  Α*νίά  (-μουϊ  Α?)  |  των  άκρων]  ρΓ  πάντων  ΑΟ  |  οηι  τι  όνομα  (2°) 
Α  |  του  τέκνοις]  τωι  νιωι  (δϊο)  ΑΜε?  |  αυτου]  +  ινα  γνω$  ΑΟ  28  οηι  γαρ 
ΑΟ  |  υπερασπίσει  Α  νπερασπιει  Ο  29  ελεγξη]  εξέλεγξη  Κ  31  πενιαν] 
παι'διαν  Α  |  τα  δέοντα]  ρΓ  πάντα  Α  |  οηι  και  3°  ̂α-3Α  |  τα  αυτάρκη]  οηι  τα 
£<*  (η&ΐ>  Κ0·3  δεά  ρο5ί€&  α!ε1)  Α  32  ομασω  Ο  33  καταρησηται  Κ*  (κατα- 

ράσηταί ^1(νκΐ)ο.3)  καταρασεται  Ο  35  εαυτόν]  αντον  Ο  |  αντον]  εαυτόν  Κ 
37  μαχαιρα$]  ρΓ  τη$  0*νίά  (Γαδ  ̂   Ιίίί  0?)  |  στομιδα$  ̂ Α  |  οηι  και  κατεσ- 

θίειν Α  |  τα7τεΐϊΌυ$]  ασθενείς  Ο  38  οηι  αιδεισ#αι. .  .ου  καλόν  Κ  |  αιδεσθαι 
Α  |  οι»  κάλοι*  ε»/  κ/>ισι  Α 
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επικατάρατος  λαοίς  εσται  και  μισητός  εις  έθνη-  Β 
(25)  4°       40 οί  δε  ελέγχοντες  βελτίους  φανοΰνται, 

επ'  αυτούς  δε  ήζει  ευλογία. 
(26)  41       41  χείλη  δε  φιλήσουσιν  άποκρινόμενα  λόγους  αγαθούς. 
(27)  42       ̂ ετοίμαζε  είς  την  εζοδον  τα.  εργα  σου, 

καϊ  παρασκευάζου  εις  τον  άγρόν, 
κα\  πορεύου  κατόπισθεν  μου 

και  ανοικοδομήσεις  τον  οίκον  σου. 

(28)  43       43Α"?  "ισθι  ψευδής  μάρτυς  επί  σον  πολίτην, 
μηδε  πλατύνου  σο7ς  χειλεσιν. 

(29)  44       ̂ Η-ή  €ΐπτ)ς  &Ον  τρόπον  εχρήσατό  μοι  χρήσομαι  αύτω, 
τίσομαι  δε  αυτόν  α  με  ήδίκησεν. 

(3°)  45       Α$  ωσπερ  γεωργιον  άνήρ  άφρων, 
κάί  ωσπερ  αμπέλων  άνθρωπος  ενδεής  φρενών 

(31)  46       46 εάν  άφης  αυτόν,  χερσωθήσεται 
και  χορτομανησει  ολος,  κα\  γίνεται  ε κλελιμμεν ος , 
οι  δε  φραγμοί  των  λίθων  αυτοΰ  κατασκάπτονται. 

(32)  47       47 ύστερον  εγώ  μετενόησα, 
άπεβλεψ-α  του  εκλεζασθαι  παιδείαν. 

(33)  4^       4δ ολίγον  νυστάζω,  ολίγον  δε  καθυπνώ, 
ολίγον  δε  εναγκαλίζομαι  χερσίν  στήθη· 

(34)  49       49 εάν  δε  τούτο  ποιτ}ς,  ήξει  προπορευόμενη  ή  πενία  σον, 
και  ή  ενδειά  σου  ωσπερ  αγαθός  δρομεύς. 

XXX)  (15)  5°       5°Ττ7  /3δί'λλ?7  τρεις  θυγατέρες  ήσαν  αγαπήσει  άγαπώμεναι, 
και  αί  τρεις  αύται  ουκ  ενεπίμπλασαν  αυτήν. 
και  ή  τετάρτη  ουκ  ήρκεσθη  ειπείν  Ίκανόν 

(16)  51       51αδης  και  ερως  γυναικός 
και  τάρταρος  και  γή  ούκ  εμπιπλαμενη  νδατος 

και  υδωρ  και  πυρ  ού  μή  εΐπωσιν  1  Αρκεί. 
(17)  52       5~όφθαλμόν  καταγελώντα  πατρός  και  άτιμάζοντα  γήρας  μητρός, 

εκκόψαισαν  αυτόν  κόρακες  εκ  των  φαράγγων, 
και  καταφάγοισαν  αυτόν  νεοσσοί  αετών. 

40  ευλογία]  +  αγαθή        ΑΟ        41  αγαθούς]  σοφούς  ̂ &'4Α0       42  αγρον]  Λ4 
+  σου  Κ0,8        44  με]  μα  Α*  (μαι  Α1)        45  άμπελος  ̂         46  εκλελειμμενος 
Β3|10        47  επέβλεψα  |  παιδιαν  &\        48οηιδεΓ'Κ        49  ποι^ϊ]  ο  8υρ 
ΓΛ5  Β!  ποιησις  Κ  |  οιη  σου  ι°  Λ  Ο  50  βδελλι  ( Ζ  \  ενεμπιπλασαν  Α  51  αδ?75 1 
αρης  Α*  (αδ.  Α1"1*)  |  εμπιμλαμανη  Ο  \  πυρ  και  νδωρ  Ο  \  επωσιν  Ο*  (ειπ.  Ο) 
52  εκκοψαισαν  Β;ι1)  (οκκ.  Β0,1:ί)  ί\0  (-ψεσαν  Β*)]  ικκολαψαισαν  Α  \  αντον  ΐ°] 
αυτήν  Α  |  αϊτοί/  2υ]  αυτήν  Α*  {-τον  Α·) 

δΕΡΤ.  II.  4^5  (ίο 



XXIV  53  ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 

Β       53τρία  δέ  εστίν  αδύνατα  μοι  νοήσαι,  και  το  τέταρτον  ουκ.  επι-  53  (ι3 

γινώσκω· 54 *Χν71  άετου  πεταμένου,     .  54  (ΐ9 
και  όδούς  οφεως  επι  πέτρας, 

και  τρ'ιβους  νηος  ποντοπόρου  σης, 
κα\  όδούς  ανδρός  εν  νεότητι. 

$$  τοιαύτη  οδός  γυναικός  μοιχαΧίδος,  55  (2° 
η   οταν   πράξη,   άπονιψαμένη   ουδέν   φησιν    πεπ  ραχέναι 

άτοπον. 

1ί  ̂        56  δια  τριών  σείεται  ή  γή,^  56  (ζι 
το  δε  τέταρτον  ού  δύναται  φέρειν 

57  εάν  οικέτης  βασιΧεύση,  57  (22 
και  άφρων  πΧησθή  σιτίων, 

58 και  οϊκέτις  εάν  έκβάΧη  την  εαυτής  κυρίαν,  5§  (23 
και  μισητή  γυνή  εάν  τύχη  ανδρός  αγαθού. 

59τέσσαρα  δε  ελάχιστα  έπ\  της  γης,  59  (24 
ταύτα  δέ  εστίν  σοφώτερα  των  σοφών 

6οοι  μύρμηκες  οις  μή  εστίν  ισχύς,  6ο  (25 
και  ετοιμάζονται  θέρους  τήν  τροφήν 

6ικαι  οι  χοιρογρύΧΧιοι,  έθνος  ουκ.  Ισχυρόν,  6ι  (26 
οι  έποιήσαντο  εν  πέτραις  τους  εαυτών  ο'ίκους· 

62  άβασίΧευτόν  εστίν  ή  άκρίς,  62  (27 
και  στρατεύει  αφ'  ενός  κεΧεύσματος  εύτάκτως· 

63καΊ  καΧαβώτης  χερσίν  έρειδόμενος  και  εύάλωτο$·  ώΐ',  63  (28 
κατοικεί  εν  όχυρώμασιν  βασιΧέων. 

6*τρία  δέ  εστίν  ά  εύόδως  πορεύεται,  64  (29 
και  τέταρτον  ο  καΧώς  διαβαίνει" 

65 σκύμνος  Χέοντος  Ισχυρότερος  κτηνών,  65  (30 
ος  ουκ  αποστρέφεται  ούδε  καταπτήσσει  κτήνος, 

66 και  άΧέκτωρ  ένπεριπατών  θηΧε'ιαις  εϋψυχος,  66  (3 
και  τράγος  ηγούμενος  αίποΧίου, 
και  βασιΧεύς  δημηγορών  εν  εθνει. 

67 εάν  πρόη  σεαυτον  εν  ευφροσύνη,  6η  (3 
και  έκτε'ινης  τήν  χείρα  σου  μετά  μάχης,  άτιμασθήση. 

ΚΑΟ       54  νηος]  νηω$  £ξ°·Ά  νεως  Ο        55  φησι  Ο        58  οικετψ  59  τέσσαρα 
Β?  |  δε  ι°]  +  εστίν  ζΚΖ·ΆΑ  61  χοιρογρύΧΧιοι  Κ*  Α]  χοιρογι/λιοι  Β  χΐ'ρο- 
Ύρυλλιοι  Κ03·  62  εκστρατεύει  Α  63  βασιλέως  Ο, Α  64  οηι  δε  Κ*  (Ιιαΐ  ι 
ίί^·3)  |  πορεύονται  Α  |  τέταρτον]  ρν  το  ΚΑ  65  καταπτησει  Α  66  εμτε- 
ριττατων  Β15  67  εν  ευφροσύνη]  ευ  ευφροσυνην  ΚΑ 
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(33)  68       68αμελγε  γάλα,  και  εσται  βούτνρον 
εάν  δε  έκπιεζης  μνκτηρας,  έξελευσεται  αίμα· 
εάν  δε  έξελκτ/ς  λόγους,  έξελεύσονται  κρίσεις  και  μάχαι 

69 Οι  ε'μοϊ  λόγοι  ε'ίρηνται  νπο  θεοί)· 
βασιλέως  χρηματισμός  ον  επαίδευσεν  η  μ7]τηρ  αυτόν. 

7°τί,  τεκνον,  τηρήσεις;   τι;   ρήσεις  θεου· 
πρωτογενές,  σο\  λέγω,  νιέ' 

τι,  τέκνον  εμης  κοιλίας; 
τι,  τεκνον  εμών  ευχών  ; 

(3)  71       71  Ρν  δως  γυναιξί  σον  πλοΰτον, 
και  τον  σον  νουν  καϊ  βίον  είς  νστεροβουλίαν. 

(4)  72       72 μετά  βουλής  πάντα  ποίει, 
μετά  βουλής  οινοπότει. 

οι  δυνάσται  θυμώδεις  εισίν, 
οίνον  δε  μη  πινέτωσαν 

(ΰ)  73       73ΐνα  μη  πιόντες  επιλάθωνται  της  σοφίας, 
και  ορθά  κριναι  ου  μη  δύνωνται  τους  ασθενείς. 

(ό)  74       74διδοτε  μεθην  τοϊς  εν  λύπαις, 
κα\  οίνον  πίνειν  τοίς  εν  όδύναις, 

(7)  75  75ΐνα  επιλάθωνται  της  πενίας,  και  των  πόνων  μη  μνησθά 
σιν  ετι. 

(δ)  76       76  άνοιγε  σον  στόμα  λόγω  θεου, 
κα\  κρίνε  πάντας  υγιώς· 

{<))  77       77 άνοιγε  σον  στόμα  κα\  κρίνε  δικαίως, 
διάκρινε  δε  πένητα  και  ασθενή. 

ι         1  Αύται  αί  παιδείαι  Σαλωμώντος  αί  αδιάκριτοι,  άς  ε'ξεγράψαντο 
οι  φίλοι  Έζεκίου  τοΰ  βασιλέως  της  Ιουδαίας. 

■ι     2  Αόξα  θεου  κρύπτει  λόγον, 
δόξα  δε  βασιλέως  τιμά  πράγματα. 

68  εσται]  εσΟε  Κ*  (εστε  Κ0·*)  |  μνκτηρα  £ν  |  εζελκης]  εξελκυσης  Ν  |  κρισις  £\  ΝΑ 
70  οιτι  τι  ι°  Ν*  (Ιιαΐ)  £^·;ι)  |  οιτι  τηρήσεις  Κ0-3  71  γνναιξιν  ΝΑ  |  σον  ι°] 
σου  Α  72  Ουμωδει  Β*  (-δεις  Β3**)  |  οηι  δε  Α  73  επιλάθωνται]  επιλαθων 
ς\*  ί-νται  Κ(  ;ι)  επιΚανΟωνται  (ύο)  Α  |  κριναι]  κρινειν  Α  75  πόνων]  ποδών 
Κ*  (πον.  Ν1)  |  μνησ\σΟωσιν  Β*  (μνη  σθ.  Γ>Λ]')  77  κρίνε]  διάκρινε  Ν  κριναι 
Α  |  οιτι  δε  Ν  XXV  1  παιδείαι]  παροιμιαι         Α  |  Σαλομωντος  Ν 
Σολομωντος  Α  2  πράγματα]  προστάγματα  ΒςΑ 
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3 ουρανός  υψηλός,  γη  δε  βαθεϊα, 
κάρδια  δε  βασιλέως  ανεξέλεγκτος. 

4τύπτε  άδόκιμον  άργύριον, 
κα\  καθαρισθησεται  καθαρον  άπαν 

5κτ€Ϊν€  ασεβείς  εκ  προσώπου  βασιλέως, 
και  κατορθώσει  εν  δικαιοσύνη  ό  θρόνος  αυτού. 

6 μη  άλαζονεύον  ενώπιον  βασιλέως, 
μηδέ  εν  τόποις  δυναστών  ύφίστασο· 

7 κρείσσον  γάρ  σοι  το  ρηθηναι  Ανάβαινε  προς  με, 
η  ταπεινώσαί  σε  εν  προσώπω  δννάστου. 

ά  ειδον  οι  οφθαλμοί  σου  λέγε. 

8μη  πρόσπιπτε  εϊς  μάχην  ταχέως, 
Ινα  μη  μεταμεληθης  επ'  έσχάτω, 
ηνίκα  αν  σε  όνειδίστ)  ό  σος  φίλος. 

9άναχώρει  εις  τα  οπίσω,  μη  καταφρονεί, 
10μη  σε  όνειδίση  μεν  6  φίλος· 

η  δε  μάχη  σου  κα\  ή  έχθρα  ουκ  άπέσται, 

άλλ'  εσται  σοι  'ίση  θανάτω. 
0Άχάρις  και  φιλία  ελεύθεροι, 

ας  τηρησον  σεαυτω,  "ινα  μη  επονείδιστος  γένϊ], 
άλλα  φΰλαζον  τάς  οδούς  σου  εύσυναλλάκτως. 

11  μήλον  χρυσοΰν  εν  όρμίσκω  σαρδίου, 
ούτως  ειπείν  λόγον. 

12εΙς  ένώτιον  χρυσοϋν  κα\  σάρδιον  πολυτελές  δέδεται, 
λόγος  σοφός  εις  ευήκοον  ους. 

1~'ώσπερ  έξοδος  εν  άμητω  κατά  καύμα  ωφελεί, 
ούτως  άγγελος  πιστός  τους  άποστειλαντας  αυτόν 
ψυχάς  γάρ  των  αύτώ  χρωμένων  ώφελεΐ. 

14ώσπερ  άνεμοι  κα\  νέφη  και  ύετοϊ  επιφανέστατα, 
ούτως  6  καυχώμενος  επ\  δόσει  ψευδεΐ. 

ϊ$έν  μακροθυμία  εύοδία  βασιλεύσιν, 
γλώσσα  δε  μαλακή  συντρίβει  οστά. 

ι6μέλι  εύρων  φάγε  το  ίκανόν, 

4  τνπτε]  κρυπτέ  Α  6  δυνατών  ς\*  (-στων  Χ0·*)  7  το  ρηθηναι 
σοι  ΚΑ  |  ταπεινωσαι]  ταπινωθηναι  Κ  |  ιδον  Α  8  εσχατώ\  ΧΑ  |  αν] 
ρΓ  δ  Α  |  οπι  σος  Α  10  οπι  σου  Χ  |  έχθρα]  +  σου  ϋ  11  χρνσεον 
Α  |  \ογον]+  επι  αρμοζουσιν  Κ01  12  οπι  και  Νε  &Α  13  ε|οδοϊ]  + 
χιόνος  ςΚΑ  14  επιφανέστατοι  Κ^Α  |  οι  καυχωμενοι  Έ^ΚΑ 
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μη  ποτε  πλησθεϊς  έξεμέσης.  Β 

ΐ7       ι"  σπάνιον  ε'ίσαγε  σον  πόδα  προς  σεαντον  φιλον, 
μη  ποτε  πλησθείς  σον  μισήστ]  σ€. 

ι8       ιΒ  ρόπαλον  και  μάχαιρα  και  τόξενμα  άκιδωτόν, 

όντως  και  άνήρ  6  καταμαρτνρών  τον  φιλον  αυτού  μαρτνρ'ιαν 
ψενδή. 

19       Ι9όδό?  κακόν  καϊ  πονς  παρανόμον  όλείται  εν  ήμερα  κακΐ}. 
2ο       20ώσπερ  οξος  έλκει  άσνμφορον, 

όντως  προσπεσον  πάθος  εν  σώματι  καρδίαν  λνπει. 

2ο  ά  20Άώσπερ  σης  εν  ίματίω  και  σκώληξ  ζνλω, 
όντως  Χνπη  ανδρός  βλάπτει  καρδίαν. 

2ΐ       21  εάν  πεινά  6  εχθρός  σον,  ψώμιζε  αντόν, 
εάν  διψά,  πότιζε  αντόν 

22  22τοντο  γάρ  ποιών  άνθρακας  πυρός  σωρεύσεις  επί  τήν  κεφαλήν αυτόν, 

ό  δε  Κνριος  ανταποδώσει  σοι  αγαθά. 

23  23 άνεμος  βορέας  εξεγείρει  νέφη, 
πρόσωπον  δε  αναιδές  γλώσσαν  ερεθίζει. 

24  '^κρειττον  οικειν  επ\  γωνίας  δώματος 
ή  μετά  γνναικός  Χοιδόρον  εν  οικία  κοινή. 

25  25ώσπερ  νδωρ  ψνχρόν  ψνχή  διψώση  προσηνές, 
ούτως  αγγελία  αγαθή  έκ  γης  μακρόθεν. 

26  *6ώσπερ  ε'ί  τις  πηγήν  φράσσοι  και  ύδατος  εξοδον  Χνμαίνοιτο, 
όντως  έίκοσμον  δίκαιον  πεπτωκέναι  ενώπιον  ασεβούς. 

27  21  έσθίειν  μέΧι  πολύ  ού  καλόν, 
τιμαν  δε  χρή  Χόγονς  ένδόξονς. 

28  '^ώσπερ  πόΧις  τά  τείχη  καταβεβλημένη  και  ατείχιστος, 
όντως  άνήρ  ος  ον  μετά  βονλής  τι  πράσσει. 

τ1    ι        1ώσπερ  δρόσος  εν  άμήτω  και  ώσπερ  νετός  εν  θέρει, 
όντως  ονκ  εστίν  άφρονι  τιμή. 

16  πλησθεις]  εμπλησθεις  £\  17  εισαγαγε  ̂   |  σεαντον]  ρΓ  τον        |  ΜΑ 
μισήσει  Α  18  ροπανον  Κ*  (ροπαλον  Κ0·3·)  |  ακώωτον]  ακηλ.δωτον  £\ε·3Α  | 
οπί  και  3°  Κ0-3  |  ανηρ]  ρί  ο  Α  καταμαρτνρών]  +  κατα  Α  |  αντον]  εαντου  Α 
19  οδούς  Α  20  οπί  εν  £<Α  20  3.  οιτα  εν  Ο.  |  βλάπτει]  βαπτει  &\* 
(βλ.  Κ0·3)         21  ψωμιζε]  τρέφε  22  ποιων]  ποιησας       (ποιων  Κ°·'ά)  \ 
οπί  πνρος  Α  |  της  κεφαλής  £\*  (την  κεφαλήν  |  ανταποδώσει]  ανταπο- 
δειδωσει  Λ  23  βορρεας  Β1,?<:?  24  κρισσον  Α  25  διφωση] 
ζωση  Κ*  (διι^.  Νς·α)  25  λοιμαινοιτο  13*  (λνμ.  13'')  28  πολι  Ν* 
(7Γθλΐ5  Κεα) 
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ωσπερ  ορνεα  πεταται  και  στρονθοι, 
όντως  άρα  ματαία  ονκ  επεΧενσεται  ονδενί. 

3ωσπερ  μάστιξ  ΐππω  και  κεντρον  ονω, 
όντως  ράβδος  εθνει  παρανομώ. 

4μη  άποκρίνον  αφρονι  προς  την  εκείνον  άφροσννην, 
ίνα  μή  όμοιος  γένη  αίιτώ' 

5 αλλά  άποκρίνον  αφρονι  κατά.  την  άφροσννην  αντον, 

ίνα  μη  φαίνηται  σοφός  παρ*  εαντω. 
6 εκ  των  εαντον  όδών  όνειδος  ποιείται 

6  άποστείλας  δι1  άγγεΧον  άφρονος  Χόγον. 
7άφεΧον  πορείαν  σκεΧών 

και  παρανομίαν  εκ  στόματος  άφρόνων. 

8ος  άποδεσμενει  Χίθον  εν  σώενδόντ), 
ομοιός  εστίν  τω  διδόντι  αφρονι  δόζαν. 

9ακανθαι  φνονται  εν  χειρϊ  μεθνσον, 
δονΧεία  δε  εν  χειρι  των  άφρόνων. 

Ι07τολλά  χειμάζεται  πάσα  σαρξ  άφρόνων, 
σνντρίβεται  γαρ  η  εκστασις  αντών. 

11  ωσπερ  κνων  οταν  έπεΧθη  επ\  τον  εαντον  εμετον  κα\  μισητός 
γενηται, 

όντως  άφρων  ττ\  εαντον  κακία  άναστρεψας  επ\  την  εαντον 
άμαρτίαν. 

13 εστίν  αϊσχννη  επάγονσα  άμαρτίαν, 
και  εστίν  αισχύνη  δόξα  κα\  χάρις. 

τ2είδον  άνδρα  δόξαντα  παρ*  εαντω  σοφον  είναι, 
εΧπίδα  μεντοι  εσχεν  μάΧΧον  άφρων  αντον. 

13Χεγει  οκνηρός  άποστεΧΧόμενος  εις  όδόν 
Αεων  εν  ταις  όδοΊ,ς. 

Ί*ωσπερ  θύρα  στρέφεται  επ\  τον  στρόφιγγος, 
όντως  οκνηρός  επ\  της  κΧίνης  αντον. 

τ5κρνψ·ας  οκνηρός  την  χείρα  εν  τω  κόΧπω  αντον 
ον  δννησεται  επενεγκεΐν  επι  στόμα. 

ΚΑ       XXVI  2  πετανται  Α  4  προς]  κατα  Α  5  κατά]  προς  Α 
6  εαυτού]  αντον  Ν  |  ο  αποστειΧας]  οτα  ο  Ν*  (ρΓ  ο  &ζ1πι£5""5ΐ,')  ι  πορβιαν] 
πορνιαν  Ν*  (ποριαν  Ν0·3)  8  διδουντι  Ν  9  μέθυσου]  ρν  του  ΝΑ  |  δου- 
λια  Ν  11  εαυτού  εμετον]  εμ.  αυτόν  Α  |  ανάστρεψα*  κακία  Ν  12  ιδοι> 
Α  |  εσχε  ς\*  (εσχεν  Ν0·3)  |  άφρων  μαΧλον  Α  13  οδο:$]  +  εν  δε  ταις  π\α- 
τειαις  (-τιαις  Ν)  φονευται  Β^'^ΝΑ  14  του  στροφιγγος]  τω  στροφιγγι  Α 
15  δυνησεται]  δύναται  ΝΑ  |  επι  στόμα]  επι  το  στόμα  Ν0·3  €45  το  στ.  Α 
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ι6       16 σοφώτερος  εαυτώ  οκνηρός  φαίν€ται  Κ 
τον  εν  πΧησμονη  άποκομίζοντος  άγγεΧίαν. 

ΐ7       1?ωσπερ  6  κρατών  κέρκου  κννός, 
όντως  6  προεστώς  άΧΧοτρίας  κρίσεως. 

ι8       ιΒώσπερ  οι  ιώμενοι  προβάΧλονσιν  Χόγονς  εις  ανθρώπους, 
ό  δε  άπαντησας  τώ  λόγω  πρώτος  νποσκεΧισθησεταΐ' 

ΐ9       19οντως  πάντες  οι  ενεδρεύοντας  τονς  εαντών  φίλονς, 
οταν  δε  όραθώσιν,  Χεγονσιν  οτι  ΐΐαίζων  έπραξα. 

2ο       20εν  ποΧΧοΊς  ξύΧοις  θάΧΧει  πνρ, 
οπον  δε  ονκ  εστίν  δίθνμος,  ησνχάζει  μάχη. 

2ΐ       21εσχάρα  ανθραζιν  κα\  ξύΧα  πνρ'ι, 
άνηρ  δε  Χοίδορος  εϊς  ταραχην  μάχης. 

22  22Χόγοι  κερκώπων  μαλακοί, 
οντοι  δε  τύπτονσιν  εις  ταμεία  σπΧάγχνων. 

23  23  αργύρων  διδόμενον  μετά  δόΧον  ώσπερ  οστρακον  ηγητεον 
*χείΧη  λεία  καρδίαν  καλύπτει  Χνπηράν.  §ε 

24  24χείΧεσιν  πάντα  επινενει  άποκΧαιόμενος  εχθρούς, 
ε'ν  δε  τη  καρδία  τεκταίνεται  Χόγονς. 

25  25 εάν  σου  δεηται  ό  εχθρός  μεγάλη  τη  φωνη,  μη  πεισθης· 
επτά  γάρ  πονηρίαι  εν  τη  ψυχη  αντον. 

26  26ό  κρύπτων  εχθραν  σννίστησιν  δόΧον, 
ενκαΧύπτει  δε   τάς   εαντον    αμαρτίας   εΰγνωστος    εν  σννε- 

δρ'ιοις. 
27  27  ό  όρύσσων  βόθρον  τώ  πΧησίον  εμπεσεϊται  είς  αυτόν 

ό  δε  κνΧίων  Χίθον  ε'φ'  εαντον  κυλίει. 
28  2ΒγΧώσσα  ψευδής  μισεί  άΧηθειαν, 

στόμα  δε  αστεγον  ποιεί  ακαταστασίας . 

I    ι        1  μη  κανχώ  τά  εις  ανριον, 
ού  -γάρ  γινώσκεις  τί  τεξεται  η  επιοΰσα. 

16  οκνηρός  εαντω  Α  18  ιωμενοι]  πιρωμενοι  ΝΓ·'ι  |  προβαΧλουσι  Κ  ΝΑΟ 
19  ουτω  Κ  |  οραθωσιν]  φοραθωσιν  Λ  φωραθωσιν  Α  20  διθυμος]  οξύθυμος 
Κ€ΛΑ  21  ανθραξι  Κ  22  κερκώπων]  κεκωρττων  Β  |  ταμεία  Β3ΐ) 
(ταμία  Β*^)]  ταμιεια  Α  |  σπλάγχνων]  κοιλίας  Κε·3  23  λεία]  δόλια  Κ 
24  χειλεσι  0  |  αποκλαιομενος]  ρτ  ο  Α  \  εχθρούς]  εχθρός  Βλ1>ΑΟ  |  τη  κάρδια] 
Οΐϊϊ  τη  Κ  |  λογούς]  δόλους  Βα1>π1&Α:ι?0  δολοϊ  Α*  25  πεισθης]  +  αντω 
Α  Ο  |  γαρ]  +  εισιν  Βα1,,η*ΝΑ  +  εισι  €  |  ψυχή]  κάρδια  Α  Ο  26  συνιστησι 
Ο  |  ενκαλυπτει  (εγκ.  Β**1)  Β*^3]  συνκαλυπτει  εκκαλυπτει  ΑΟ  \  συνε- 
δριοις  Β''  (-δρειοις  Β*&*)]  συνεδριω  ίν^ΑΟ  27  ορυσσον  ς\*  {-σων 
Μ1  Γ"Γί  0  ;ι)  |  /3ο0ροΐ']  βοθυνον  ϋ  Ι  εαυτοί]  εαυτού  Ο  28  7τοιει]  μιοιει  (δια) 
Α*  νϊ(Ι 
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~  εγκωμιαζέτω  σε  6  πέλας  και  μη  το  συν  στόμα,  2 
αλλότριοι  και  μη  τά  σά  χείλη. 

~βαρύ  λίθος  και  δυσβάστακτο»  Άμμος,  3 
οργή  δε  άφρονος  βαρύτερα  αμφοτέρων. 

Αάνελεήμων  θυμός  και  οξεία  οργή,  4 
αλλ'  ούδενα  υφίσταται  ζήλος. 

3 κρείσσους  έλεγχοι  άποκεκαλυμμενοι  κρυπτομενης  φιλίας.  ; 
6άξιοπιστότερά  εστίν  τραύματα  φίλου  6 

ή  εκούσια  φιλήματα  εχθρού. 

7 ψυχή  εν  πλησμονή  ούσα  κηρ'ιοις  εμπαίζει,  7 
ψυχή  δέ  εν  ενδεεϊ  και  τα.  πίκρα,  γλυκέα  φαίνεται. 

%ώσπερ  οταν  ορνεον  καταπετασθη  εκ  της  ιδίας  νοσσιάς,  8 
ούτως  άνθρωπος  δουλούται  οταν  άποξενωθή   εκ   των  ιδίων 

τόπων. 

9μύροις  κα\  ο'ίνοις  κα\  θυμιάμασιν  τέρπεται  καρδία,  9 
καταρηγνυται  δε  ΰπο  συμπτωμάτων  ψυχη. 

10φίλον  σον  ή  φιλον  πατρώον  μή  εγκαταλίπης,  τα 
εϊς  δε  τον  οίκον  του  αδελφού  σου  μή  εϊσελθης  ατυχών 
κρείσσων  φίλος  εγγύς  ή  αδελφός  μακράν  οίκων. 

11  Σοφάς  γίνου,  υιε,  Ίνα  σου  ευφραίνηται  ή  καρδία,  ιι 
και  απόστρεψαν  άπο  σου  επονειδίστους  λόγους. 

12 πανούργος  κακών  επερχομένων  άπεκρυβη,  ιϊ 
άφρονες  δε  επελθόντες  ζημίαν  τίσουσιν. 

]^άφελοΰ  το  ιμάτιον  αύτοΰ,  παρήλθεν  γάρ'  1 3 
υβριστής  όστις  τά  αλλότρια  λυμαίνεται. 

1Αος  άν  εύλογη  φίλον  το  πρωί  μεγάλη  τη  φωνή,  υ, 
καταρωμενου  ούδεν  διαφερειν  δόζει. 

15 σταγόνες   εκβάλλουσιν   άνθρωπον   εν   ήμερα  χειμερινή   εκ   του  τ$ 
ο'ικου' 

XXVII  2  το  πελας  Α  4  ουδενα]  ουδέν  Α  Ο  \  νφιστατο  Ο  5  αποκε' 
καλυμμένοι]  αποκαλυπτόμενοι  Α  Ο  6  οηι  εστίν  Α  Ο  7  οπι  εν  2°Κ<:ΆΑ0  \ 
•γλυκιά  &ΑΟ  (-κβια)  |  φαίνεται]  φέρει  Κ*  (φενεται  ϋ.^*)  8  ορνεον  οταν 
ΑΟ  |  δουλουται]  καταδουλουται  Ο  9  και  2°]  θαι  Α*  (και  Α3?)  |  θυμιασιν  Κ 
θυμιαμασι  Ο  (  καταρρηγνυται  Α  |  σννπτωματων  Κ  Ο  10  η  ι°]  και  Α  | 
εγκαταλειπης  ΑΟ  |  κρεισσων]  κρισσον  ̂ Α  |  οιη  η  2°  ϋ,*  (Ιΐαβ  ̂ ε·α)  11  σον 
ευφραίνηται]  ευφραίνηται  (-τε  Κ)  σου  ΚΑ  ευφρ.  μου  Ο  12  επελθοντες] 
ελθοντες  Α  παρελθόντες  Ο  13  ροδί  γαρ  (Ιίδίίηχ  ΑΟ  |  λυμαίνεται  Β1"1] 
λοιμαινεται  Β*ΚΑ  (λοιμενετε)  Ο  14  διαφέρει  Α  |  δοξη  Ο  15  ήμερα] 
ημερ  δυρ  Γθ.δ  3  ίοτί  1ΪΙΙ  Β?  |  οίκου  ΐ°]  +  αυτόν  ΑΟ 

472 



ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ XXVIII  I 

ωσαύτως  και  γυνή  λοίδορος  εκ  τον  ιδίου  ο'ικου.  Β 
ι6       ι6βορεας  σκληρός  άνεμος, 

ονόματι  δε  επιδέξιος  καλείται. 

ι;       17 σίδηρος  σίδηρον  οξύνει, 
άνηρ  δε  παροξύνει  πρόσωπον  εταίρου. 

ι8       ι8δί  φυτεύει  συκην  φάγεται  τους  καρπούς  αυτής, 
ος  δε  φυλάσσει  τον  εαυτού  κύριον  τιμηθήσεται. 

ίο       *9ωσπερ  ούχ  όμοια  πρόσωπα  προσώποις, 
ούτως  ούδε  αι  διάνοιαι  των  ανθρώπων. 

2ο       20αδης  και  απώλεια  ουκ  εμπίμπλανται, 
ωσαύτως  και  οι  οφθαλμοί  τών  ανθρώπων  άπληστοι. 

2ο »  2ο:ίβδελυγμα  Κυρίω  στηρίζων  όφθαλμόν, 
και  οι  απαίδευτοι  ακρατείς  γλώσση. 

2ΐ       2Ιδοκίμιον  άργύρω  και  χρυσω  πυρωσις, 
άνηρ  δε  δοκιμάζεται  δια  στόματος  εγκωμιαζόντων  αυτόν. 

2ΐ  α  21 3 καρδία  άνομου  εκζητεί  κακά, 
καρδία  δε  εύθής  ζητεί  γνώσιν. 

22  ~2εάν  μαστιγοϊς  άφρονα  εν  μεσω  συνεδρίου  ατιμάζων, 
ου  μη  περιελης  την  αφροσυνην  αυτού. 

23  ̂ Τνωστώς  επίγνωση  ψυχάς  ποιμνίου  σου, 
και  επιστήσεις  καρδίαν  σου  σαΐς  άγελαις· 

24  24οη  ου  τον  αιώνα  άνδρ\  κράτος  και  Ισχύς, 
ούδε  παραδίδωσιν  εκ  γενεάς  εις  γενεάν. 

25  -^επιμελού  τών  εν  τω  πεδίω  χλωρών  κα\  κερείς  πόαΐ', 
26  και  σύναγε  χόρτον  όρινόν,  26ϊνα  *χης  πρόβατα  εις  Ίματισμόν 

τίμα  πεδίον,  Ίνα  ώσίν  σοι  αρνες. 

27  2?υιε,  παρ*  εμού  έχεις  ρήσεις  ισχυράς  εις  την  ζωην  σον 
και  εις  την  ζωην  σών  θεραπόντων. 

ι         1 Φεύγει  άσεβης  μηδενός  διώκοντος, 
δίκαιος  δε  ώσπερ  λεων  πεποιθεν. 

15  εκ  ϊ°]  απο  Κ  16  βορρεας  Β*15  17  παροξύνει]  παροξυνον  Κ*  (-νι  |  ΝΑΟ 
εταίρου]  έτερου  Α  Ο  18  τιμηθηθησεται  Ο  19  διάνοιαι]  καρδιαι  Κε  ;ιΑΟ  + 
ομοιαι  (οτη  Κ0Λ)  |  ανθρώπων]  +  ομοιαι  Ο  20  απωλια  Ν  |  ενπιπλανται  Α 
21  αργυριω  Α^  \  χρυσιω  ΑΟ  |  οιτι  αυτόν  (Η.τ.1)  Κ°·Β)  21  3,  'ζητει]  εκξητει 
ΚΑΟ  22  άφρονα]  ρΓ  τον  Κε·'αΑΟ  |  συνεδριω  Λ  Ο  23  ποιμνίων  ̂   |  επι- 
στησητ  Λ  24  αιωνανδρι  Ο  |  εκ  γενεάς  εις  γενεαν]  εις  γενεάς  και  γενεάς 
Α  εις  γενεάς  και  γανεαν  0  25  χλωρω  Α*  ν,(1  |  ποαν]  ποιαν  Α  |  συναγε] 
συναγαγε  ΑΟ  |  ορεινον  Β'>        27  σω»/]  Μ  των  £\ 
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Β  2δι'  αμαρτίας  άσεβων  κρίσεις  εγείρονται,  2 
*ΙΪ  Ο  άνηρ  δε  πανούργος  κατασβεσει  αντάς.^ 

3άνδρεΐος  εν  άσεβείαις  συκοφαντεί  πτωχούς.  3 
ώσπερ  ίιετός  λάβρος  και  ανωφελής, 

4ουτως  οι  εγκαταλιπόντες  τον  νόμον  εγκωμιάζουσιν  άσεβειαν  4 
οι  δε  άγαπωντες  τον  νόμον  περιβάλλουσιν  εαντοίς  τείχος. 

5ανδρες  κακο\  ου  σννησονσιν  κρίμα,  5 
οί  δε  ζητονντες  τον  κνριον  σννησονσιν  εν  παντί. 

6  κρείσσων  πτωχός  πορενόμενος  εν  αλήθεια  πλουσίον  ψενδοϋς.  6 
7  φυλάσσει  νόμον  ν'ιος  σννετός,  η 

ος  δε  ποιμαίνει  άσωτίαν  ατιμάζει  πάτερα. 

8ό   πληθννων  τον   πλοντον   αντον    μετά  τόκων   και  πΧεονασ-  8 

μων 
τω  ελεωντι  πτωχονς  σννάγει  αντόν. 

9ό  εκκΧίνων  το  ους  αντον  μη  είσακονσαι  νόμον,  9 
και  αντος  την  π ροσενχην  αντον  εβδέλνκται. 

10ος  πλάνα  ενθεΊς  εν  όδω  κακ^  ίο 
εις  διαφθοράν  αντος  εμπεσειται, 

οι  δε  άνομοι  διελενσονται  αγαθά 
και  ουκ  είσεΧενσονται  εις  αντά. 

"σοφός  παρ*  εαντω  άνηρ  πΧονσιος,  ι  τ 
πένης  δε  νοήμων  καταγνώσεται  αντον. 

12 δια  βοηθειαν  δικαίων  πολλή  γίνεται  δόξα,  ΐ2 
εν  δε  τόποις  άσεβων  άΧίσκονται  άνθρωποι. 

13ό  επικαλύπτων  άσεβειαν  εαντον  οίικ  ενοδωθησεται,  ΐ3 
ό  δε  εξηγονμενος  εΧεγχονς  άγαπηθησεται. 

14 μακάριος  άνηρ  ος  καταπτησσει  πάντα  δι   ενλάβειαν,  14 
ό  δε  σκληρός  την  καρδίαν  εμπεσειται  κακοΐς. 

Ι5Χεων  πεινών  και  λύκοί  διψών  1 5 
δ$·  τνραννει  πτωχός  ων  εθνονς  πενιχρον. 

16 βασιΧενς  ενδεής  προσόδων  μέγας  σνκοφάντης,  ι6 

ΚΑΟ       XXVIII  2  δι]  δια  Α  Ο  |  κρίσιν  ̂   4  εγκαταλειποντες  Α  \  εγκωμιά- 
ζουσιν] ρΓ  και  Κ*  (οπι  £\ε·3)  5  σννησονσιν  ι°]  νοησονσιν  Β3^  6  εν 

αλήθεια  πλουσίου]  εν  αλ.  πλούσιο  δπρ  Γ3.5  Β1{οτί  οηι  εν  αλήθεια  Ν*  (ΗαΙ)  Ν0·3): 
πλουσίους         (-σιον  &?)  7  νομούς  Κ*  (νομον  Κ1)  |  πατερα]  + αυτού 
Κε·3Α  8  πλεονασμών]  ρ  γ  με  Κ*  (οιη  Κ1)  |  ελεουνη  Β3ΐ,ΝΑ  9  μη] 
ρΓ  του  Α  10  αγα#α]  ρΓ  βυ  ̂   αγαθας  Α  12  βοηθιαν  Κ  13  εαυτού] 
αυτού  ΝΑ  14  οπι  δι  Ν*  (Καβ  Νε·3)  |  ευλαβιαν  Β*  (-βειαν  Β315) 
15  εθνου  Α  16  προσόδων]  χρημάτων  Κε·3 
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ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ XXIX  2 

ό  δε  μισών  άδικίαν  μακρόν  χρόνον  ζησεται.  Β 

ΐ7       17άνδρα  τον  εν  αιτία  φόνου  6  εγγυώμενος 
φυγάς  εσται  και  ουκ  εν  άσφαΧεία. 

17  &  1?Άπαίδευε  υίον  και  αγαπήσει  σε, 
κα\  δώσει  κόσμον  τη  ση  ψνχη· 
ού  μη  ΰπακοΰσης  εθνει  παρανομώ. 

ιδ       ιδό  πορευόμενος  δικαίως  βεβοηθηται, 
6  δε  σκοΧιαϊς  όδοΊς  πορευόμενος  εμπΧακησεται. 

ΐ9       19 ό  εργαζόμενος  την  εαυτού  γην  πΧησθησεται  άρτων , 
ό  δε  διώκων  σχοΧην  πΧησθησεται  πενίας. 

2ο       20άνηρ  αξιόπιστος  ποΧΧά  εύΧογηθήσεται, 
ό  δε  κακόί  ουκ  ατιμώρητος  εσται. 

2ΐ       21  ος  ουκ  αϊσχύνεται  πρόσωπα  δικαίων  ουκ  αγαθός, 
ό  τοιούτος  -ψ-ωμοΰ  άρτου  άποδωσεται  άνδρα. 

22  ̂ σπεύδει  πΧουτειν  άνηρ  βάσκανος, 
και  ουκ  οίδεν  οτι  ε'Χεημων  κρατήσει  αυτού. 

23  23ό  εΧεγχων  άνθρωπου  όδους 
χάριτας  εξει  μάΧΧον  του  γΧωσσοχαριτουντος. 

24  24 δί  άποβάΧΧεται  πάτερα  η  μητέρα  κα\  δοκεΊ.  μη  άμαρτάνειν, 
οϋτος  κοινωνός  εστίν  ανδρός  άσεβους. 

25  25 άπιστος  άνηρ  κρίνει  εϊκη, 
ος  δε  πεποιθεν  επ\  Κυριον  εν  επιμεΧεία  εσται. 

26  26 δί  πεποιθεν  θρασεία  καρδία,  ό  τοιούτος  άφρων 
ος  δε  πορεύεται  σοφία  σωθησεται. 

27  27δί  δίδωσιν  πτωχοίς  ουκ  ενδεηθησεται, 
ος  δε   άποστρεφει  τον  όφθαΧμόν  αυτού   εν  ποΧΧη  άπορία 

εσται. 

28  2δεν  τόποις  άσεβων  στενουσι  δίκαιοι, 
εν  δε  τη  εκείνων  άπωΧεία  πΧηθυνθησονται  δίκαιοι. 

XXIX    ι         1  κρείσσων  άνηρ  εΧεγχων  άνδρος  σκΧηροτραχηΧου, 
εζαπίνης  γαρ  φΧεγομενου  αυτού  ουκ  εστίν  Ίασις. 

2        2 εγκωμιαζομενων  δικαίων  εύφρανθησονται  Χαοί, 

17  ασφαλια  Κ  17  α  υπακούσεις  Κ*  -σαι  Κ0·3  -ση  Α  18  δίκαιος  ΝΑ 
(-ω*  Κ^·1)  |  εμπλακησεται]  εμπλακησετ  51ΐρ  Γα8β1ΓθΓΐ  20  αξιοπιστο- 

τερος  Λ  24  αποβάλλεται]  αποβιαξεται  Α  25  άπιστος]  άπληστος 
Α  |  ος]  ο  Ν*  {ος  Κε;ι)  27  πτωχοις]  ρτο  ο  ίηδΐ  θ  Ν?  |  απορεια  Κ  28  στε- νονσιν  ΚΑ  |  απωλια  Χ  XXIX  1  εστίν]  εσται  &νΛ  2  εγκωμιαζομενων 
δίκαιων]  εγκωμιασμένου  δε  δίκαιου  Α 
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χχιχ  3 ΠΑΡΟΙΜΙΑ! 

αρχόντων  όε  ασερων  στενουσιν  ανόρες. 
3άνδρ6ς  φιΧούντος  σοφίαν  ευφραίνεται  πατήρ  αυτού,  3 

ο$·  δε  ποιμαίνει  πόρνας  άποΧεΐ  πΧούτον. 
*βασιΧεύς  δίκαιος  άνίστησιν  χωράν,  4 

άνηρ  δε  παράνομος  κατασκάπτει. 

5ό$·  παρασκευάζεται  επ\  πρόσωπον  του  εαυτού  φιΚου  δίκτυον,  $ 
περιβάΧΧει  αύτο  τοϊς  εαυτού  ποσίν. 

6άμαρτάνοντι  άνδρϊ  μεγάΧη  παγίς,  6 
δίκαιος  δε  εν  χάρο.  καΐ  εν  ευφροσύνη  εσται. 

'  επίσταται  δίκαιος  κρίνειν  πενιχρούς,  7 
6  δε  άσεβης  ου  νοεί  γνώσιν, 
κα\  πτωχω  ούχ  υπάρχει  νους  επιγνωμων. 

9ανδρες  άνομοι  εξεκαυσαν  πόΧιν,  8 
σοφοί  δε  άπέστρεψαν  οργην. 

9 άνηρ  σοφός  κρίνει  εθνη,  9 
άνηρ    δε   φαυΧος   όργιζόμενος    καταγεΧάται    κα\    ου  κατα- 

πτησσει. 

τοανδρες  αιμάτων  μέτοχοι  μισοΰσιν  οσιον,  ίο 
οι  δε  ευθείς  εκζητησουσιν  ψνχην  αυτού. 

1!όΧον  τον  θυμον  αυτοΐι  εκφέρει  άφρων,  ιι 
σοφός  δε  ταμιεΰεται  κατά  μέρος. 

12 βασϊΧεως  επακούοντος  Χόγον  άδικον,  ΐ2 
πάντες  οι  ύπ'  αυτόν  παράνομοι, 

^δανιστού  κα\  χρεωφιΧετου  άΧΧηΧοις  συνεΧθόντων,  13 
επισκοπην  άμφοτέρων  ποιείται  6  κύριος. 

14 βασιΧεως  εν  άΧηθεία  κρίνοντος  πτωχούς,  ΐ4 
ό  θρόνος  αυτού  εις  μαρτύριον  κατασταθησεται. 

Ί5πΧηγα\  κα\  ε'Χεγχοι  διδόασιν  σοφίαν,  ΐ5 
παις  δε  πΧανωμενος  αίσχύνει  γονείς  αυτού. 

,6ποΧΧα>ν  όντων  άσεβων  ποΧΧαι  γίνονται  άμαρτίαι,  ι6 
οί  δε  δίκαιοι  εκείνων  πιπτόντων  κατάφοβοι  γίνονται. 

17  παίδευε  υιόν  σου  κα\  άναπαύσει  σε,  \η 
και  δώσει  κόσμον  τΐ\  ψνχτ}  σου. 

2  άσεβου  £\*  {άσεβων  Κ1)  3  πατήρ]  ρΓ  ο  Κε·3Α  5  παρασκευεται 
Κ*  (-άγεται  Κ0·3)  |  περιβάλει  Κ  6  οηι  εν  2°  Α  7  νοεί]  σννησει  Κ°·ΛΑ  ,' 
νους]  γνους  Κ*  [νους  £<?)  8  άνομοι]  Χοιμοι  Α  |  απεκρυψαν  Κ  10  μι- σουσιν]  μεισησουσιν  ξητησουσιν  Α  12  υπακούοντος  Α  13  δανειστού 
Β3?1)  |  χρεωφειλετου  Βα?ι>  χρεοφειΧ.  &  χρεοφιλ.  Α  \  αΧληΧων  Α  |  ποιείται 
αμφοτέρων  Β?^Α  14  αληθια  Κ         15  πηγαι  Α*  (πλ.  Α3?) 



ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 
χχιχ  3ΐ 

ιδ       ι8ού  μη  ΰπάρζη  Εξηγητής  εθνει  παρανομώ,  Β 
ό  δε  φνΧάσσων  τον  νόμον  μακαριστός. 

ΐ9       19Χόγοις  ου  παιδευθησεται  οίκετης  σκληρός- 
εάν  γαρ  καϊ  νόηση,  αλλ   ουχ  υπακουσεται. 

2ο       20 εάν  'ίδης  άνδρα  ταχυν  εν  λόγοις, 
γίνωσκε  οτι  ελπίδα  εχει  μάΧλον  άφρων  αύτον. 

2ΐ       21  δ$·  κατασπαταλά  εκ  παιδος  οίκετης  εσται, 

εσχατον  δε  όδυνηθησεται  εφ*  εαυτώ. 
22  22  άνηρ  θυμώδης  εγείρει  νεϊκος, 

άνηρ  δε  οργιλοί  εξώρυζεν  αμαρτίας. 

23  23νβρις  άνδρα  ταπεινοί, 
τους  δε  ταπεινόφρονας  ε'ρείδει  δόξη  Κυριοί. 

24  24 ογ  μερίζεται  κλέπτη,  μισεί  την  εαυτού  ψυχην 
εάν  δε  όρκου  προτεθεντος  άκούσαντες  μη  άναγγείλωσιν, 

25  25φοβηθεντες  και  άίσχυνθεντες  ανθρώπους  υπεσκελίσθησαν 
δ  δε  πεποιθως  επι  Κυρίω  ευφρανθησεται. 

ασέβεια  άνδρ\  δίδωσιν  σφάλμα, 
ος  δε  πεποιθεν  επ\  τω  δεσπότη  σωθησεται. 

26  267τολλοί  θεραπεύουσιν  πρόσωπα  ηγουμένων, 

παρά  δε  Κυρίου  γίνεται  το  δίκαιον  άνδρ'ι. 
27  27  βδελυγμα  δίκαιος  άνηρ  αδικώ, 

βδελυγμα  δε  άνόμω  κατευθύνουσα  οδός. 

ΧΧΧΐ)  (ίο)  28       2δΓυι>αίκα  άνδρείαν  τις  εΰρησει  ; 
τιμιωτερα  δε  εστίν  Χίθων  ποΧυτεΧών  η  τοιαύτη. 

(ιι)  29       ̂ θαρσει  ε'ττ'  αυτί}  η  καρδία  του  ανδρός  αυτής, 
η  τοιαύτη  καλών  σκύλων  ουκ  απορήσει· 

(12)  3ο       30 ενεργεί  γαρ  τω  άνδρ\  αγαθά  πάντα  τον  βίον. 
(13)  3*  31  μηρυομενη  ερια  και  λίνον  εποίησεν  εϋχρηστον  τοις  χερσιν 

αυτής. 

18  υπάρξει  Α  19  σκληροτράχηλος  Ν*   (-ρο$  Κ1*0·3)  |  οηι  αλλ  Α  ΝΑ 
20  ταχνν]  τραχνν  Β3Η  |  άφρων]  ρΓ  ο  ΝΑ  22  εγείρει]  ορνσσει  ΝΑ 
23  ερειδει  Ν* Α]  ερίζει  Β  εγιρί  Κ0·3  24  μερίζεται]  εριζεται  Ν*  σνν μερίζεται 
Κ°·α  |  ανα776'λωσι  Ν  25  υττεσκελισ^ησαι/]  υττοσκελισθησονται  Α  |  Κιφιω] 
κί*  Α  |  0$  δε  7Γ67τοι^ε^]  ο  δε  πεποιθωϊ  Α  |  δεσπότη]  σωτηρι  Ν  27  αδι- 

κώ] ρΓ  ανδρι  Βαί,ΝΑ  28  ανδριαν  ΝΑ  |  οηι  τ;  τοιαύτη  Ν  29  θαρρεί 
Ν  |  αυτή]  αυτ^ί/  ΝΑ  30  αγα0α]  αγαθόν  και  ου  κακόν  Α  31  εύχρη- στα Α 
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χχιχ  32 ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 

Β       3~εγενετο  ώσε\  ναΰς  εμπορευόμενη  μακρόθεν  32  (14) 
συνάγει  δε  αύτη  τον  βίον,  33 και  άνίσταται  εκ  νυκτών.     33  (Σ5) 

και  εδωκεν  βρώματα  τω  ο'ίκω 
κα\  εργα  ταΐς  θεραπαίναις. 

34θεωρήσασα  γεώργιον  επρίατο,  34  (ιδ) 
άπο  δέ  καρπών  χειρών  αυτής  κατεφύτευσεν  κτήμα. 

3$  άναζωσαμένη  Ισχυρώς  την  όσφύν  αυτής  35  (17) 
ηρεισεν  τους  βραχίονας  αυτής  εις  έργον. 

36 και  εγεύσατο  οτι  καΧόν  εστίν  το  εργάζεσθαι,  36  (ι8) 
κα\  ουκ  άποσβεννυτυι  ό  λύχνος  αυτής  ολην  την  νύκτα. 

37τούς  πήχεις  αύτής  εκτείνει  επ\  τα.  συμφέροντα,  37  (19) 
τάς  δε  χείρας  αύτής  ερείδει  εις  ατρακτον. 

?8 χείρας  δε  αύτής  διήνοιξεν  πενητι,  38  (2°) 
καρπον  δέ  εξετεινεν  πτωχώ. 

39ού  φροντίζει  τών  εν  ο'ίκω  6  άνήρ  αύτής  οταν  που  χρονίζτ],  39  (21) 
πάντες  γαρ  οι  παρ    αύτής  ενδιδύσκονται. 

4°δισσάς  χλαίνας  εποίησεν  τώ  άνδρϊ  αύτής,  4°  (22) 
εκ  δε  βύσσου  και  πορφύρας  εαυτή  ενδύματα. 

41  περίβλεπτος  δέ  γίνεται  εν  πύλαις  ό  άνήρ  αύτής,  (23) 
ήνίκα  αν  καθίση  εν  συνεδρίω  μετά  τών  γερόντων  κατοί- 

κων τής  γής. 

*2σινδόνας  εποίησεν  καϊ  άπεδοτο,  42  (24) 
περιζώματα  τοϊς  Χαναναίοις. 

43 στόμα  αύτής  διηνοιξεν  προσεχόντως  κα\  εννόμως,  43  (26) 
και  τάξιν  εστείλατο  τη  γλώσση  αύτής. 

44ισχύν  και  εύπρεπειαν  ενεδύσατο,  44  (25) 
και  εύφράνθη  εν  ήμέραις  εσχάταις. 

45στεγνα\  διατριβαϊ  οΐκων  αύτής,  45  (27) 
σιτα  δε  οκνηρά  ούκ  εφαγεν. 

ΝΑ  32  εγενετό]  +  δε  Α  |  ωσει]  ως  η  (ωσει  Χ0·3)  |  ενπορευομενη  Α  |  μακραθεν 
^ο.ε  (ροδίεα  Γ65ΐϊί:  -κροθεν)  |  αυτη]  εαυτή  Κ*  εαυτής  £\ε·3  αυτής  Α  |  βιον] 
πλουτον  Νε·3Α  33  εκ]  εν  Κ*  (εκ  Κ1)  36  και  εγεύσατο]  εγ.  δε  Α  \  ολην 
την  νύκτα  ο  λύχνος  αυτής  ΚΑ  37  τους  πήχεις]  τας  χείρας  &ε·3  (ηιοχ  ϊρδε 
υΐ  νίά  άο\)  Α  |  εκτείνει]  εκτενείς  (εκτείνει  £$ε·3)  |  τας  δε  χείρας]  τους  δε 
πήχεις  Α  \  ερειδει]  ερίζει  &  ερδει  Ανίά  |  αδρακτον  ̂   38  διηννξεν  ̂  
39  φροντιξη  Α  40  οπι  δβ  ̂   41  πυλαις]  ρυμαις  &  |  γερόντων  κάτοικων] 
πρεσβυτέρων  Β3Χε·3Α  42  αττεδοτο]  αττεδετο  &*  +  τοις  Φοινιξιν  ̂ ε·3  | 
περιζώματα]  +  δε  Κ  Α  |  Χαναναιοις]  +  (44)  ισχυν  και  εύπρεπειαν  ενεδυσατο]  και 
ηνφρανθη  εν  ημεραις  εσχαταις  Α  43  στόματα  Κ  44  οπι  ισχυν... 
εσχαταις  Α  |  ευπρεπιαν  & 
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ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 

χχιχ  49 

τό  στόμα  δε  ανοίγει  σοφοΊς  νομοθεσμως,  Β 

(28)  φ  ή  δε  ελεημοσύνη  αυτής  46 άνεστησεν  τα  τέκνα  αυτής  κα\ 
επλουτησαν, 

και  ό  άνήρ  αυτής  ηνεσεν  αυτήν 

(29)  47       47ΠολλαΊ  θυγατέρες  εκτήσαντο  πλοϋτον, 
πολλοί  εποίησαν  δυνατά· 
συ  8ε  νπερκεισαι  και  νπερήρας  πάσας. 

(30)  48      ̂ ^ψευδεΐς  άρεσκειαι  και  μάταιον  κάλλος  γυναικός·  §  ε 
γυνή  γαρ  συνετή  ευλογείται, 
φόβον  δε  Κυρίου  αϋτη  αίνείτω. 

(31)  49       49δυτε  αυτή  από  καρπών  χειλέων  αυτής, 
και  αινείσθω  εν  πύλαις  ό  άνήρ  αυτής. 

45  το  στόμα  δε]  στόμα  δε  Ο.  στ.  δε  αυτής  Α  |  σοφοις]  σο0ω?  και  ̂ -^Α  |  ΝΑΟ 
νομοθεσμονς  Κ*  (-σμως  Κε·3)  46  ανεστησε  &  47  δυνατά]  δυναμιν 
Β&β^ε.α  |  υπερηρες  ̂   48  αρεσκιαι  Κ  |  οηι  γυναικός  Ο 

διΛδΟΓ  παροιμιαι  Β  7Γ.  Σαλομωζτο$  &  7Γ.  Σολομωι>το5  Α   π.  Σολομωντος 
πάρα  εβδομηκοντα  Ο 

δίίοΐι  1930  Β  19*5  ̂   *924  Α 
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εκκλησιαστής 

Β  ΡΗΜΑΤΑ  'Έκκλησιαστού  υιού  Δαυβίδ  ι 
βασιλέως  Ισραήλ  εν  Ιερουσαλήμ. 

2Ματαιότης  ματαιοτήτων,  είπεν  6  εκκλησιαστής,  τ. 
§  Ο  5 ματαιότης  ματαιοτήτων,  τά  πάντα  ματαιότης. 

3τίς  περίσσεια  τω  άνθρώπω  3 
εν  παντϊ  μόχθω  αυτοί)  ώ  μοχθεί  ύπο  τον  ηλιον ; 

4γενεά  πορεύεται  και  γενεά  έρχεται,  4 
και  η  γη  εις  τον  αιώνα  εστηκεν. 

5  και  ανατέλλει  6  ήλιος  κα\  δύνει  6  ήλιος  5 
κα\  εις  τον  τόπον  αυτού  έλκει· 

αυτός  ανατέλλων  6έκεϊ  πορεύεται  προς  νότον 
και  κυκλοΤ,  προς  βορράν  6 

κύκλοι  κυκλών,  πορεύεται  το  πνεύμα, 
και  επί  κύκλους  αύτου  επιστρέφει  το  πνεύμα. 

7  πάντες  οι  χείμαρροι  πορεύονται  εις  την  θάλασσαν,  7 
και  ή  θάλασσα  ουκ  εσται  έμπιμπλαμένη' 

είς  τόπον  οι  χείμαρροι  πορεύονται, 
έ κ 6ΐ  αύτοΧ  επιστρέφουσιν  του  πορευθήναι. 

'* πάντες  οι  λόγοι  εγκοποι·  8 
ου  δυνήσεται  άνήρ  του  λαλεϊν, 

και  ού  πλησθήσεται  οφθαλμός  του  όράν, 
και  ού  πληρωθήσεται  ους  αττό  ακροάσεως. 

ΑΟ       I  2  ματαιοτης  ι°]  μανταιοτηϊ  Χ         3  περίσσια  Α^  |  ω]  ρΓ  εν  Κ        5  οίη 
και  ι°  Ο  |  ανατέλλων  αυτοί  &ΑΟ  6  βορρά  Α  7  εμπιπλαμενη  Β'^Λ 
ενπιπλ.  (Ζ  \  τόπον]  ρν  τον  Ο  |  οι  χειμ.  2°]  ρΓ  ου  ΚΑΟ  |  του  πορευθήναι]  οηι  του 
Κ  8  ενκοποι  Κ  |  ου  πλησθήσεται]  ουκ  εμπλησθησεται  |  ου  πληρω- 

θήσεται] ουκ  εμπλησθησεται     πληρώ  ΓβδΟΓ  0?  |  αποκροασεως  Ο 
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εκκλησιαστής 

9  9τί  το  γεγονός;  αυτό  το  γενησόμενον  ^ 
και  τί  το  πεποιημενον ;  αύτο  το  ποιηθησόμενον 
και  ουκ  εστίν  πάν  π  ρόσφατον  υπ  ο  τον  ηλιον. 

ίο       :οδ$·  λαλήσεί  και  ερει  'Ίδε  τοντο  καινόν  εστίν, 
ήδη  γεγονεν  εν  το7ς  αίώσιν 
τοις  γενομενοις  από  έμπροσθεν  ημών. 

ιι       11  ουκ  εστίν  μνήμη  τοΊς  πρώτοις, 
και  γε  τοϊς  εσγάτοις  γενομενοις' 

ουκ  εσται  αυτών  μνήμη 
μετά  τών  γενησομενων  εις  την  εσχάτην. 

12  Ι2Έγώ  Εκκλησιαστεί  εγενόμην 
βασιλεύς  επ\  Ισραήλ  εν  Ιερουσαλήμ· 

13  13 και  έδωκα  την  καρδίαν  μου  του  εκζητήσαι 
και  του  κατασκέψασθαι  εν  τη  σοφία  περί  πάντων 
τών  γινομένων  υπό  τον  ούρανόν, 

οτι  περισπασμόν  πονηρον 
εδωκεν  ό  Θε6ς  τοις  υιοϊς  τών  ανθρώπων 
του  περισπάσθαι  εν  αίιτώ. 

ΐ4       14είδον  σύν  πάντα  τά  ποιήματα 
τά  πεποιημενα  υπο  τον  ηλιον, 
και  ιδού  τά  πάντα  ματαιότης  και  προαίρεσις  πνεύματος  Λ  11 

15       15 διεστραμμενον  ού  δυνήσεται  επικοσμηθήναι, 
και  υστέρημα  ού  δυνήσεται  άριθμηθήναι. 

ι6       *6έλάλησα  εγώ  εν  τη  καρδία  μου  τώ  λέγειν 
'Έγώ  Ιδού  εμεγαλύνθην , 

και  προσεθηκα  σοφίαν  επϊ  πάσιν 

οι  εγενοντο  έμπροσθεν  μου  εν  ̂ Ιερουσαλήμ- 
ΐ7       17 και  καρδία  μου  είδεν  πολλά,  σοφίαν  και  γνώσιν, 

9    γεγονός]    γένος    Α  |  πεποιημενον]    ποιησομενον    ςΚ*    (πεποιημ.    Κ1  ■·')  Μ 
10  77017]  ρΓ  αντο  Κ0·"1  |  οιώ  εν  Α  |  ενπροσθεν  €  11  εσται]  εστίν  Α^  \  αυτών] αυτοις  ̂   |  γενησομενων]  γενηθησομενων  Α  12  οιη  επι  0  13  περί] 
νπερ  ̂ *  (περι  Κ0·*)  |  γενομένων  \  ονρανον]  ηλιον  £^·α  |  οτι... του  Γ650Γ 
Ο  |  πονηρον]  γλ5  ίη  Β  |  των  ανθρώπων]  του  ανου  Α  Ο  (του... ν)  |  περι- 

σπάσθαι] περισπασθηναι  Κ  14  ώον  Α  |  συν  ττα^τα]  σύμπαντα  Α^  |  τα 
ποιήματα  τα  πεποιημενα]  τα  ποιημένα  ̂ *  τα  πεπ.  (τα  ποιημ.  τα  πεπ. 
Κ0·""1)  |  προαιρέσεις  Λ  15  επικοσμηθήναι.]  του  επικοσμ.  Κ.0··1  του  κοσμηθηναι 
Α  |  αριθμηθηναι]  ρΓ  τοί'  Λ  16  τω  λέγειν]  του  λέγειν  ̂   |  ιδου  εγω  Κ  |  προ- 
εθηκα  Κ  |  οι]  ου  Χ         17  κάρδια]  καρδιαν  Ν*  (-δια  Κ0·*)  |  ιδεν  Α 
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εκκλησιαστής 

Β  ('7)  και  έδωκα  καρδίαν  μου  του  γνώναι  σοφίαν  και  γνώσιν, 
παραβοΧάς  και  επιστημην  εγνων  εγώ. 

ότι  και  γε  τούτ   εστίν  προαίρεσις  πνεύματος, 

ιβότι  (ν  πΧηθει  σοφίας  πλήθος  γνώσεως,  ι8 
κα\  6  προστιθεϊς  γνώσιν  προσθησει  αΧγημα. 

*Έ.ίπον  εγώ  εν  καρδία  μου  ι 
Αεΰρο  δη  πειράσω  σε  εν  ευφροσύνη,  και  ί'δβ  εν  άγαθω· 
και  ιδου  και  γε  τούτο  ματαιότης. 

2τώ  γεΧωτι  είπα  περιφοράν,  2 
και  ττ}  ενφροσνντ)  Τι  τούτο  ποιείς; 

3 και  κατεσκεψάμην  εΐ  η  καρδία  μου  3 
εΧκύσει  ώς  οίνον  την  σάρκα  μου· 

και  καρδία  μου  ώδηγησεν  εν  σοφία 

και  τοΰ  κρατησαι  €7τ'  ευφροσύντ), 
εως  ου  ϊδω  ποίον  το  αγαθόν  τοις  υιοΊς  τών  ανθρώπων 

δ  ποιησουσιν  υπό  τον  ηΧιον 
αριθμόν  ημερών  ζωής  αυτών. 

4εμεγάΧυνα  ποίημα  μου,  4 
ωκοδόμησά  μοι  οίκους, 
εφυτευσά  μοι  αμπελώνας, 

^εποίησά  μοι  κήπους  και  παραδείσους,  5 
και  εφυτευσα  εν  αίιτοΐς  ξύΧον  πάν  καρπού" 

6εποίησά  μοι  κοΧυμβήθρας  υδάτων  6 
του  ποτίσαι  απ'  αυτών  δρυμον  βΧαστώντα- 

7  εκτησάμην  δούΧους  και  παιδίσκας,  η 
και  οικογενεϊς  εγενοντό  μοι, 

και  γε  κτήσις  βουκοΧιου  και  ποιμνίου  ποΧΧη  εγίνετό  μοι 
ύπερ  πάντας  τους  γενομένους 

έμπροσθεν  μου  εν  Ιερουσαλήμ· 
8συνηγαγόν  μοι  και  γε  άργύριον  και  γε  χρυσίον,  8 

και  περιουσιασμους  βασιλέων  και  τών  χωρών 
εποίησά  μοι  άδοντας  και  άδούσας, 

ΜΑ       17  γνωναι]  επιγνωναι  Κ  |  οπι  βγω  Α  |  τουτ]  τοντο  ΚΑ  18  προστιθεις] 
προσθεις  Κ  προτηθεις  Α  \  γνώσιν]  γνώσει  Α  II  2  περιφοράν]  αάηοΐ  κινησιν 
Β&ιη£  3  ωδηγησεν]  +  με  Κε·3  \  κρατησαι]  κρατιν  Κ^3  \  εττ]  επι  Ν  |  των 
ανθρώπων]  του  ανου  Α  \  αριθμόν]  εν  αριθμώ  Κ0·3  6  βλαστωντα]  +  ξνλα 
ΚΑ  7  κτήσεις  Α  |  οιη  πολλή  Κ*  (ηαΰ  Κε·3)  |  υπερ]  ρΓ  ευ  Κ*  (οπι 
8  οηι  γε  2°  Κ 
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εκκλησιαστής 

εντρυφηματα  υιών  ανθρώπων,  Β 
οίνοχόον  και  οινοχόας· 

9  9  και  εμεγαλύνθην  και  προσεθηκα 
παρά  πάντας  τους  γενομένους 

άπο  Έμπροσθεν  μου  (ν  Ιερουσαλήμ· 
και  γε  σοφία  μου  εστάθη  μοι. 

ίο       10 και  πάν  ο  τ\τησαν  οϊ  οφθαλμοί  μου 

ούκ  άφεΐλον  α7τ'  αυτών, 
ουκ  άπεκώλυσα  την  καρδίαν  μου 

άπο  πάσης  ευφροσύνης  μου, 

οτι  καρδία  μου  εύφράνθη  εν  παντί  μόχθω  μου· 
και  τούτο  εγενετο  μερίς  μου 

άπο  παντός  μόχθου  μου. 

ιι       "και  επέβλεψα  εγώ  εν  πάσιν  ποιημασίν  μου 
οίί  εποίησαν  αι  χβΐρβ'ί  μου, 
και  εν  μόχθω  ω  εμόχθησα  του  ποιεΐν, 

και  ιδού  τά  πάντα  ματαιότης  και  προαίρεσις  πνεύματος, 
και  ουκ  εστίν  περίσσεια  υπό  τον  ηλιον. 

ΐ2       12 Και  επέβλεψα  ε'γώ  του  ίδειν  σοφίαν 
και  παραφοράν  και  άφροσύνην 

οτι  τις  άνθρωπος  ος  επελεύσεται  οπίσω  της  βουλής  ; 
τα  οσα  εποίησεν  αυτήν. 

13       13 και  είδον  εγώ  οτι  εστίν  περίσσεια  τη  σοφία  ΰπερ  την  άφρο- σύνην, 

ως  περίσσεια  του  φωτός  ύπερ  το  σκότος, 

ΐ4        τ*του  σοφού  οι  οφθαλμοί  αυτόν  εν  κεφαλή  αύτοΰ, 
και  6  άφρων  εν  σκότει  πορεύεται, 

και  εγνων  και  γε  εγώ 
ότι  συνάντημα  εν  συναντησεται  τοις  πάσιν  αυτοις. 

ΐ5       15 και  είπα  εγώ  εν  καρδία  μου 
Ώγ  συνάντημα  του  άφρονος, 

8  εντρυφηματα  Β;ι?1'  Ν°·3Α  (εν  τρυφη  μετα  ]ί*νίι1)]  ρΓ  και  ΝΑ  |  ανθρω-  ΝΑ 
πων]  του  ανου  ΧΑ  |  οινοχοον]  οινοχόους  Νε·ΛΑ        9  οηι  απο  ΝΑ  |  ενπροσθεν  Α 
10  ουκ  αφειΚον]  ονχ  υφειλον  Α  |  οηι  μου  3°  ΝΑ  11  ποιημασίν]  ρτ  του 
Νς  ϊΑ  |  μοχθω]  +  μου  Α  |  ματαιοτης]  ρΓ  πάντα  Ν  |  προαιρεσις  (-σεις  Α)]  περίσ- 

σεια Ν  |  περίσσια  Α  12  παραφοράν]  περιφοραν  ΝΑ  |  οηι  ο?  Α  |  απελευσεται 
Νς  3  |  τα  οσα]  συν  οσα  ̂ ·»<ν"ΐ)  |  εποίησαν  Α  |  αυτη  Ν  13  ιδον  Α  \  εστίν 
περίσσεια]  περίσσια  εστίν  Ν          15  απ]  εως  Ν*  (ε       ροδίοα  ϊηδΐ  Ν?) 
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π  ι6 εκκλησιαστής 

Β  και  γε  εμοι,  σνναντήσεται  μοι· 
καί  Ίνα  τί  εσοφισάμην ; 

εγώ  περισσόν  ελάλησα  εν  καρδία  μον 
οτι  καί  γε  τοντο  ματαιότης, 
διότι  ό  Άφρων  εκ  περισσεύματος  λαλεί. 

16  ότι  ουκ  εστίν  μνήμη  τον  σοφον  1 6 
μετά  τον  άφρονος  εις  τον  αιώνα, 

καθότι  ήδη  α'ι  ήμεραι  ερχόμεναι 
τά  πάντα  επελησθη' 
καί  πώς  άποθανεΐται  ό  σοφός  μετά  τον  άφρονος; 

17 καί  εμίσησα  σνν  την  ζωην,  \η 
οτι  πονηρον  έπ'  εμε  το  ποίημα 
το  πεποιημενον  νπο  τον  ήλιον, 

ότι  πάντα  ματαιότης  κα\  προαίρεσις  πνεύματος. 

ι8και  εμίσησα  εγώ  σν  μπάντα  μόχθον  μον  1 8 
§0  6ν  εγώ  κοπιώ  ξνπο  τον  ήλιον, 

οτι  άφίω  αντον  τω  άνθρώπω  τω  γινομενω  μετ  εμε. 
'9και  τίς  είδεν  εί  σοφός  εσται  η  άφρων;  19 

κα\  εί  εξονσιάζεται  εν  παντι  μόχθω  μον 
ω  εμόχθησα  καί  εσοφισάμην  νπο  τον  ήλιον ; 

καί  γε  τοντο  ματαιότης. 

20 και  επέστρεψα  εγώ  τον  άποτάξασθαι  την  καρδίαν  μον  2ο 
εν  παντι  μόχθω  μον  ω  εμόχθησα  νπο  τον  ήλιον, 

21  οτι  εστίν  άνθρωπος,  οτι  μόχθος  αντον  2ΐ 
εν  σοφία  καί  εν  γνώσει  και  εν  ανδρεία· 

και  άνθρωπος  ώ  ουκ  εμόχθησεν  εν  αίιτώ, 
δώσει  αντω  μερίδα  αντον' 

καί  γε  τοντο  ματαιότης  και  πονηρία  μεγάλη. 

22 οτι  γίνεται  εν  τω  άνθρώπω  εν  παντι  μόχθω  αντον  22 
και  εν  προαιρεσει  καρδίας  αντον 

ΚΑΟ  15  οπι  μοι  Ν0·3  |  εσοφισάμην]  +  εγω  Ν0·3  |  εγω  ΐ°]  +  τοτε  Ν0ί1Α  |  οτι  και 
γε... λαλεί]  διότι  άφρων  εκ  περισσ.  λαλεί  οτι  και  γε  τούτο  ματαιοτης  (ματης  Ν* 
ματαιοτης  Ν°3)  ΝΑ  16  μνήμη]  ρΓ  η  Ν*  (οηΐ  η  Ν0·3)  |  τον  αιώνα]  οηι  τον 
Β35ΝΑ  |  αι  ημεραι  ερχόμεναι]  ταΐϊ  ημεραις  ταυ  επερχομεναις  Νε·3Α  |  ο  σοφός] 
Οίη  ο  Ν  17  πάντα]  ρΓ  τα  ΝΑ  |  προαιρέσεις  Α  18  σύμπαντα]  σνν 
πάντα  ΝΑ  |  μοχθον]  ρΓ  τον  Ν  |  κοπιώ]  μοχθώ  ΝΑ  |  γινομενω]  γενησομενω 
Α  Ο  |  εμε]  εμου  Ο  19  ειδεν]  οιδεν  ΝΑΟ  |  ει  ι°]  η  ΝΑ  |  εξονσιασεται  Ο  |  και 
3°]  + ω  Β^Ν^ΑΟ  20  τη  κάρδια  ΝΑ  |  εν]  επι  Α  Ο  |  μοχθώ]  ρΓ  τω  Α  ί 
οίη  μου  2°  ΑΟ  21  ανδρια  ΝΟ  |  ω]  οϊ  Ν0·3  οηι  Α  |  εμόχθησα  ̂   |  αυτω  ·2°] 
αντον  Α  Ο  22  οίη  εν  ι°  ΝΑΟ  |  προαιρεσει]  ρ  γ  τη  Ν*  (οηι  Ν03) 
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εκκλησιαστής  III  6 

ω  αυτός  μοχθεί  υπό  τον  ηΧιον. 

23  23 οπ  πάσαι  αχ  ημεραι  αυτού 
άΧγημάτων  καί  θυμού  περισπασμός  αύτού' 
καί  γε  εν  νυκτι  ου  κοιμάται  η  καρδία  αυτού, 

και  γε  τούτο  ματαιότης  εστίν. 

24  24  Ουκ  εστίν  αγαθόν  άνθρώπω, 
6  φάγεται  καί  6  πίεται  καί  6  δείξει  τη  ψνχη  αυτού 

αγαθόν  εν  μόχθω  αυτού· 
καί  γε  τούτο  είδον  εγώ  οτι  από  χειρός  τού  θεού  εστίν 

25  23οτι  τις  φάγεται  καί  τίς  πίεται  παρεξ  αυτού; 
26  ~'6οτι  τω  άνθρώπω  τω  άγαθω 

προ  προσώπου  αυτού  εδωκεν  σοφίαν 
και  γνώσιν  και  εύφροσΰνην 

και  τω  άμαρτάνοντι  εδωκεν  περισπασμόν 
τού  προσθείναι  και  τού  συναγαγείν 
τού  δούναι  τω  άγαθώ  προ  προσώπου  τού  θεού. 

οτι  καί  γε  τούτο  ματαιότης  και  προαίρεσις  πνεύματος. 

ι        ιΎοϊς  πάσιν  ό  χρόνος, 
και  καιρός  παντϊ  πράγματι  τω  υπό  τον  ούρανόν. 

2  2 καιρός  τού  τεκείν     και  καιρός  τού  άποθανείν, 
καιρός  τού  φυτεύσαι     και  καιρός  τού  εκτίΧαι  πεφυτευμενον , 

3  3  καιρός  τού  άποκτείναι     και  καιρός  τού  ίάσασθαι, 
καιρός  τού  καθεΧείν     και  καιρός  τού  οίκοδομείν, 

4  *  καιρός  τού  κΧαύσαι     και  καιρός  τού  γεΧάσαι, 
καιρός  τού  κόψασθαι     και  καιρός  τού  όρχησασθαι, 

5  5  καιρός  τού  βαΧεϊν  Χίθους     και  καιρός  τού  συναγαγείν  Χίθους, 
καιρός  τού  περιΧαβείν     και  καιρός  τού  μακρυνθήναι  άπό  περι- 

Χήμψεως, 
6  6 καιρός  τού  ζητήσαι     και  καιρός  τού  άποΧεσαι, 

22  οιτι  ω  Κ*  (Ηαΐ)  Να;ι)  24  ανθρωπω]  ρΐ  εν  Κ  \π  τω  ̂   |  ο  ι°  (οϊ  Α*)]  ΝΑα 
ρϋ  πλην  Ν0·*  ρΓ  ει  μη  ̂   |  οηη  ο  2°  Α  |  ιδον  Α  |  οηι  εγω  ̂   26  αυτοί;] 
τον  Ου  Ο  |  έδωκε  (2°)  Ο  |  τον  σνναγαγειν]  οχα  τον  ̂   III  1  ο  χρόνος]  οηι 
ο  (Ηη.1)  6<<:··'ι)  |  οηι  και  Ο  |  παντι  πράγματι  τω]  τω  παντι  πράγματι  Βα1) 
ΚΛ('  |  ονρανον]  ηλιον  Κ^8  2  καιρός  [°]  ρΓ  και  £\*  (οηι  Κ°·α)  |  εκτειλαι 
ΒΑΟ  |  πεφντενμίνον]  ρτ  το  ̂ ε·:ιΟ  3  οικοδομεί^]  οικοδομησαι  ΚΑΟ 
4  γελασαι]  γε  λαλησαι  £<*  (7*λασαι  Χ1  (νκ1'  °·3  Γ'"'ι)  5  περιλημψεως]  περι· λήμματος  ΑΟ 
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πι  7  εκκλησιαστής 

Β  καιρός  τον  φνΧάξαι     και  καιρός  τον  εκβαΧειν, 
7  καιρός  τον  ρήζαι     και  καιρός  τον  ράψαι,  η 
καιρός  τον  σιγαν     και  καιρός  τον  ΧαΧεϊν, 

8 καιρός  τον  φιΧήσαι     κα\  καιρός  τον  μισήσαι,  3 
καιρός  ποΧεμον     και  καιρός  ειρήνης. 
9τίς  περίσσεια  τον  ποιονντος  εν  οϊς  αντός  μοχθεί;  9 
τοείδον  σνν  πάντα  τον  περισπασμον  ον  εδωκεν  ό  θεος  ίο 

τοις  νιοις  των  ανθρώπων  τον  περισπάσθαι  εν  αντώ. 

11  τα  σνμπαντα  α  επο'ιησεν  καλά  εν  καιρώ  αντον·  ιι 
και  γε  σνμπαντα  τον  αϊώνα  εδωκεν  εν  καρδία  αντών, 

όπως  μή  ενρτ]  ό  άνθρωπος 

το  ποίημα  ο  επο'ιησεν  6  θεος  α7τ'  άρχης  και  μέχρι  τέΧονς. 
12εγνων  οτι  ονκ  εστίν  αγαθόν  εν  αντοΐς,  ΐ2 

ει  μή  τον  ενφρανθήναι  και  τον  ποιειν  αγαθόν  εν  ζωη  αντον· 
13 και  γε  πάς  ό  άνθρωπος  ος  φάγεται  και  πίεται  ΐ3 

και  'ίδη  αγαθόν  εν  παντί  μόχθω  αντον, 
δόμα  θεον  εστίν. 

14εγνων  οτι  πάντα  οσα  επο'ιησεν  ό  θεος  ι4 
αίιτά  εσται  εις  τον  αιώνα· 

επ*  αντώ  ονκ  εστίν  προσθειναι, 
και  απ*  αντον  ονκ  εστίν  άφεΧεΐν 
και  ό  θεος  επο'ιησεν  ϊνα  φοβηθώσιν  από  πρόσωπον  αντον. 

15 το  γενόμενον  ηδη  εστίν,  1 5 
και  οσα  τον  γίνεσθαι  ηδη  γεγονεν, 
και  ό  θεος  ζητήσει  τον  διωκόμενον. 

ι6Και  ετι  εΐδον  νπό  τον  ήΧιον  τόπον  της  κρίσεως,  ι6 
εκεί  ό  ασεβής· 

και  τόπον  τον  δίκαιον, 
εκεϊ  ό  ενσεβής. 

ΝΑΟ       8  πολέμου]  ρΓ  του  Κ*  (οηι  ̂ ε·3)  9  περίσσια  0  10  ιδον  Α^  \  οηι 
πάντα  ΚΑΟ  |  περισπασμον]  πειρασμον  Α  |  δωκεν  ο  θ}  του  που  Ιοΐδ  501"  Κ*  (ι° 
υηο  ΐηοΐ  Κ1ε·3)  |  των  ανθρώπων]  του  άνθρωπου  ΚΑ€  |  του  περισπάσθαι  Β^ε·3 
Α€]  περισπασθηναι  Κ*  11  τα  σνμπαντα]  οητ  τα  Κ0  Α  σνν  πάντα  Ο  |  οηι 
α  Κ*  (ηαΐ>  &ε·3)  |  εν  καιρώ]  ενώπιον  Κ*  (εν  κρω  Κ03)  |  αυτού]  αυτών  Κ0·3  |  σύμ- 

παντα 2°]  συν  ί\  Α  συν  πάντα  Ο  |  αυτών]  αυτού  Α  12  εν  αυτού  αγαθόν  Χ  | 
ποιειν]  πιειν  £\*  (ποιειν  Κ1ίθΓί)  13  ο  άνθρωπος]  οηι  ο  ̂ ΑΟ  |  οηι  05  (ηαΒ 
&ξε·3)  |  δομα]  ρτ  τούτο  Α  |  θεου]  του  κϋ  Ο  14  εγνων]  ρι  και  (2  \  αυτω]  αυτών 
ΚΑΟ  |  εστι  (ι°)  ̂   |  αυτού  ι°]  αυτών  ΚΑΟ  15  γενόμενον]  γεννωμενον  Α  \ 
γίνεσθαι]  γενέσθαι  ίί\ε·3  |  γεγονεν]  εγονεν  Α  16  ιδον  ΑΟ  \  των  δίκαιων  Α 

486 



εκκλησιαστής IV  I 

ΐ7       17 και  €ΐ7τα  εγώ  £ν  καρδία  μου  Β 
Συν  τον  δίκαιον  και  συν  τον  ασεβή  κρίνει  ό  θεός· 

οτι  καιρός  τω  παντι  πράγματι 
και  επι  παντι  τω  ποιηματι. 

ι8       18 και  Εΐ7τα  εγώ  Ιν  καρδία  μου 
περί  Χαλιάς  νιων  τον  άνθρωπου, 

οτι  διακρίνει  αύτούς  ό  θεός, 
και  του  δείξαι  οτι  αντο\  κτήνη  είσίν. 

ΐ9       19 και  γε  αντοις  ον  σννάντημα  νιων  τον  άνθρωπου 
και  σννάντημα  τον  κτήνονς; 

σννάντημα  εν  αύτοΐς· 
ως  6  θάνατος  τούτου,  ούτως  ό  θάνατος  τούτου, 

και  πνεύμα  εν  τοϊς  πάσιν. 
και  τί  επερίσσενσεν  ό  άνθρωπος  παρά  τ6  κτήνος; 

ούδεν,  οτι  πάντα  ματαιότης. 
2ο        υτα  πάντα  εις  τόπον  ενα, 

τα  πάντα  εγ  ενετό  απ 6  του  χάος, 
και  τα  πάντα  επιστρέφει  εις  τον  χουν. 

2ΐ       21  και  τις  οίδεν  πνεύμα  υιων  του  άνθρωπου, 
ει  άναβαίνει  αύτο  είς  άνω; 

και  πνεύμα  του  κτήνους, 
ει  καταβαίνει  αύτο  κάτω  εις  γήν ; 

22       22 και  είδον  οτι  ουκ  εστίν  άγαθόν, 
εί  μη  6  εύφρανθήσεται  ό  άνθρωπος 
εν  ποιημασιν  αυτού,  οτι  αύτο  μερ\ς  αυτού' 

οτι  τις  αξει  αύτόν  τού  Ιδεϊν  εν  ω  εάν  γενηται  μετ  αυτόν; 

IV    τ         'Καί  επέστρεφα  εγώ  και  είδον 
συμπάσας  τάς  συκοφαντίας 

17  και  ι°]  ογπ  Κ  εκει  ΑΟ  |  είπα]  ειπον  ΚΑ€  |  ασεβην  Κ  |  τω  ποιηματι]  ΝΑϋ 
οίτι  τω  &Α  18  και  ειπα  εγω]  εκι  επάγω       ε  κι  ειπα  εγω  Κε·3  εκει  ειπα 
εγω  ΑίΙ  \  τον  δειξαι]  διξαι  Κ*  τοντο  διξαι  δ^·3  τοντο  δειξαι  Α  19  ον] 
ω$  Κ  οτη  ΑΟ  |  αυτού  2°]  του  πασιν  Κ0·3  |  όντως]  +  και  \  τοις]  αντοις  Κ*  (ητι- 
ρΓοΐ)  αυ  Κ0·*)  |  τι  επερίσσευσεν  ο  άνθρωπος]  τις  περίσσεια  τω  ανθρωπω  ̂ ·α:  ίη  0 
δΐαρι.'Γ65ΐ  ΙαηΙιιηι  σσενσεν  ανος  (δίο)  |  ουδέν]  οιδεν  Α*νκ1  (ονδ.  Α?)  |  πάντα]  ρΓ  τα 
Α(Ζ  20  ευ]  ρΓ  πορενεται  ̂ ε  3Α0  |  τα  πάντα  (2°)]  οηι  τα  Α  Ο  |  επιστρέψει] 
επιστρέψει  £<  (-φι)  Α^  21  και  τυ  οιδεν  εναη  ΐη  0  |  πνεύμα  ι°]  ρΓ  το 
Κ°·3Α  |  πνενμα  2°]  ρΓ  το  Κ  |  77?Ι/]  ρΓ  την  Α  22  ιδον  Α  |  ενφρανθησεταί] 
ευφρ  ται  ̂   |  ο  ανέρωτο*]  οίτι  ο  ΚΑ  |  «αν]  ά|  Α  |  αυτόν]  αιτών  Κ*  (-τον 
$<:.<ή  IV  1 — V  3  ηιιιΐΐα  εναηιΐϋΓ  ΐη  Ο  IV  1  ιδον  ΑΌ  |  συμ7τασα>] 
πασαι  Ν  συν  πάσας  Α  ΙιίαΙ  Ο  |  σνκοφαντειας  Β*  (-τια$  Ι]1· ΧΑ)  άβ  Ο  ηοη  1ΪΓ[ 4*7 



IV  2 εκκλησιαστής 

τά:  γινόμενα:  υπό  τον  ήΧιον 
ιδού  δάκρυον  των  συ κοφαντον μίνων, 

και  ουκ  εστίν  αυτοί:  παρακαΧών, 
και  από  χάρος  συκοφαντούντων  αυτούς  Ισχυ:, 

κα\  ουκ  εστίν  αυτοί:  παρακαΧών. 

2 και  επήνεσα  εγώ  σύμπαντα:  τους  τεθνηκότα: 
τού:  ήδη  αποθανόντα:  ύπερ  τού:  ζώντα:, 
οσοι  αύτοϊ  ζώσιν  εω:  του  νυν 

3 και  αγαθό:  ύπερ  τού:  δύο  τούτου: 
οστι:  οΰπω  εγενετο, 

ο:  ουκ  είδεν  σύν  παν  το  ποίημα  το  πονηρον 
το  πεποιημενον  ύπο  τον  ήΧιον. 

4 Και  Ίδον  εγώ  σύμπαντα  τον  μόχθον 
και  σύμπασαν  άνδρε'ιαν  τού  ποιηματο:, 
οτι  το  ζηΧο:  άνδρϊ  από  τού  εταίρου  αυτού- 

και  γε  τούτο  ματαιότη:  και  προαίρεσις  πνεύματο:. 
5ό  άφρων  περιεβαλεν  τά:  χείρα:  αυτού 

και  εφαγεν  τά:  σάρκα:  αυτού. 

6 αγαθόν  πΧηρωμα  δράκο:  άναπαύσεω: 
ύπερ  πΧηρωμα  δύο  δρακών  μόχθου 
και  προαιρέσεως  πνεύματος. 

7  Και  επέστρεψα  εγώ  και  'ίδον  ματαιότητα  υπό  τον  ηΧιον. 
8εστιν  εί:  και  ουκ  εστίν  δεύτερο:, 

και  γε  υιό:  και  γε  άδεΧφός  ουκ  εστίν  αύτώ· 
και  ουκ  εστίν  περασμός  τω  παντι  μόχθω  αυτού, 

και  γε  όφθαΧμός  αυτού  ουκ  εμπίπΧαται  πΧούτου. 
και  τίνι  εγώ  μοχθώ 

ΚΑΟ  1  γινομενας  Β^·3·  (γειν.)]  γενομενας  ί^*Α  Ιιίαί:  €  \  ώου]  ρΐ"  και  ΝΑΟνίά  | 
και  απο . .  Λσχνν  (δίο)  δΐιρ  Γ3.5  Β1Γογ1:1?  |  οιη  και  απο.,.παρακαλων  (2°)  ̂   |  ισχύς] 
ισχυν  Β1ίοΛ:1^*  ισχν  ουκ  εστίν  Κε·3  |  οηι  και  5°  ̂   |  παρακαλων  ι°]  ρΓ  ο  ΚΑ 
2  συμπαντας  Β0νί<3]  συν  ΚΑ  3  οηι  και  αγαθός... ηλιον  Κ*  (Ιιαο  και  αγ. 
νπερ  τους  δ.  τ.  όστις  ουπω  εγενετο.  ος  ουκ  ιδεν  συν  το  ποίημα  το  πεποιημενον 
υπο  τ.  ηλιον  Κ0·3)  |  συν  παν  Β0νΐί1]  οιη  παν  Α  4  ειδον  Κ  |  σύμπαντα]  συν 
πάντα  Κ  ηίαί  0  |  συνπασαν]  συν  πασαν  ΚΑ  ϊιΐειΐ:  ̂   \  ανδριαν  ΚΑ  ηίαί  0  |  το 
£?7λο$]  αυτο  ζ.  Β3ΐ3Α  |  αϊ'δρι]  ανδρός  ΚΑ  Ιιίαί  0  \  εταίρου]  έτερου  ΚΑ  5  ο 
άφρων]  οηι  ο  ΚΑ  |  περιεβαλεν]  περιελαβεν  ΚΑ  6  πληρώματα  ΚΑΟ 
7  γω  Κ*  (εγώ  Κ1?)  (  ειδον  Κ0νί(*  8  οηι  υιος  και  γε  Κ*  (Ιιαο  Κ0·3)  |  οφθαλμός] 
ρτ  ο  Κ  |  οαι  αυτού  2°  Κ*  (Ιιαβ  Κ0·3)  |  ενπιπλαται  Α      Ο  ηοη  Ιίη 
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εκκλησιαστής 

ιν  ΐ7 

και  στερ'ισκω  την  ψυχήν  μου  από  άγαθωσύνης ;  Β 
και  γε  τοΰτο  ματαιότης 

και  περισπασμός  πονηρός  εστίν. 
9        9 αγαθοί  δυο  υπέρ  τον  ενα, 

ο'ις  εστίν  αύτοίς  μισθός  αγαθός  εν  μόγθω  αυτών 
ίο       10οτι  εάν  πέσωσιν,  ό  εις  έγερει  τον  μέτοχον  αύτοΰ' 

και  ούαί  αυτω  τω  ενϊ  οταν  πέση 
και  μη  η  δεύτερος  έγεΐραι  αυτόν. 

ιι       11  και  γ€  αν  κοιμηθώσιν  δύο,  και  θέρμη  αύτοϊς· 
και  ο  εις  πώς  θερμανθΐ/ ; 

12       12 και  εάν  έπικραταιωθτ]  6  εις, 
οι  δυο  στησονται  κατέναντι  αυτού, 
και  τό  σπαρτίον  το  εντριτον  ου  ταχύ  άπορραγησεται. 

ΐ3       13  Αγαθός  πάϊς  πένης  και  σοφός 
υπέρ  βασιλέα  πρεσβύτερον  και  άφρονα, 
6ς  ουκ  εγνω  τον  προσέχειν  ετί' 

ΐ4       Ι4οτι  εξ  ο'ίκον  των  δέσμιων  έξεΧεύσεται  του  βασϊλεΰσαι, 
οτι  και  γε  εν  βασιλεία  αύτοΰ  εγενηθη  πένης. 

ΐί       Ι5ϊδον  σύ μπάντας  τους  ζώντας 
τους  περιπατοΰντας  υπό  τον  ηΧιον 

μετά  του  νεανίσκου  του  δευτέρου, 

6ς  στησεται  άντ  αύτοΰ· 
ι6       16  ου  κ  εστίν  περασμός  τω  παντϊ  λαώ, 

τοις  πάσιν  οι  έγένοντο  έμπροσθεν  αυτών 

και  γε  οι  έσχατοι  ουκ  εύφρανθησονται  67τ'  αύτώ. 
οτι  και  γε  τούτο  ματαιότης  και  προα'ιρεσις  πνεύματος. 

ιη       ι?Φυ\αζον  τον  πόδα  σου  εν  ώ  εάν  πορευτ]  είς  οίκον  του  θεού, 
και  έγγυς  τοΰ  ακουειν 

8  περισπασμος]  πιρασμος  Α  9  δνο]  ρτ  οι  ΚΛ('  10  εγερει]  εγείρει  ΚΑΙ 
Α  ΙιίαΙ  0  |  εγειραι]  γπ5  ι  Μί  ΐηΐ6Γ  ρ      α  Β?  ρΓ  τον  ΚΑΟ  11  αν]  εαν 
ΑΟ  |  δυο]  ρΓ  οι  ΚΑ  I  θέρμη]  θερμανη  ̂   12  οιη  εαν  Ν*  (ΗαΙ)  ̂ °·;ι)  |  οι  δυο] 
ρΓ  και  Κ*  (οιη  Κ03)  |  ταχύ]  ταχέων  ΚΑΟ  14  δέσμιων]  δεσμών  ΚΑ  |  τον 
βασιΚευσαι]  οηι  τον  ΚΑ  15  ειδον  ΚΟ  |  στησεται]  αναστησεται  ΚΑΟ' 16  οι  εγενοντο]  οτι  εγενετο  Κ  οσοι  εγενοντο  Α  |  εττ]  εν  ΚΑ  17  τον 
ττυδα]  οιη  τον  Κ*  (ηαο  Κ^3)  |  εν  ω  εαν  ττορενη]  εν  ω  αν  ττορενη  Κ*Α  εν  τω 
ττυρενεσΟαι  Κς·3  |  οίκον]  ρτ  τον  Α  ΙιϊαΙ  ̂   |  του  θεου]  οιη  τον  Κ  ΗίαΙ  0  |  εγγνς] 
εγγισον  \&·* 
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εκκλησιαστής 

Β         υπερ  δόμα  των  αφρόνων  θυσία  σου, 
οτι  ουκ.  εισ\ν  είδότες  του  ποιειν  κακόν. 

1  μη  σπεύδε  Ιπ\  στόματί  σου,  ι 
και  καρδία  σου  μή  ταχυνάτω 

του  εξενεγκαι  Χόγον  προ  προσώπου  του  θεοΰ' 
οτι  6  θεός  εν  τω  ουρανώ  αν  ω,  κα\  σύ  επ\  της  γης· 

δια  τούτο  εστωσαν  οί  Χόγοι  σου  ολίγοι. 

2οτι  παραγίνεται  ενΰπνιον  εν  πΧηθει  πειρασμού,  2 
και  φωνη  άφρονος  εν  πΧηθει  Χόγων. 

3 καθώς  εϋξη  εύχην  τώ  θεώ,  3 
μη  χρονίσης  του  άποδούναι  αυτήν, 

ουκ  εστίν  θεΧημα  εν  αφροσιν 
συ  οΰν  οσα  εάν  εϋξη  άπόδος. 

4  αγαθόν  το  μη  εΰξασθαί  σε,  4 
η  το  εϋξασθαί  σε  και  μη  άποδούναι. 

5 μη  δως  τό  στόμα  σου  του  εξαμαρτήσαι  την  σάρκα  σου,  5 

και  μη  εϊπης  προ  προσώπου  του  θεού  οτι  'Άγνοιά  εστίν, 
ΐνα  μη  όργισθη  ό  θεός  επ\  φωνη  σου 

και  διαφθείρη  τα.  ποιήματα  χειρών  σων. 

6οτι  εν  πΧηθει  ενυπνίων  και  ματαιοτήτων  και  λόγων  ποΧΧών  6 
οτι  σύ  τον  θεόν  φόβου. 

7Έάι>  συκοφαντίαν  πένητος  και  άρπαγην  κρίματος   και   δίκαιο-  η 
σΰνης  "ιδης  εν  χώρα, 

μη  θαυμάσης  επ\  τώ  πράγματι· 
ύψηΧός  επάνω  ύψηΧού  φυΧάξαι, 

και  υψηΧοϊ  επ'  αυτούς·  8 και  περίσσεια  γης·  δ 
επϊ  παντ'ι  εστί  βασιΧεύς  του  αγρού  ειργασμενου. 

ΛΑΟ  17  δομα  των  αφρόνων]  το  δούναι  αφροσύνης  Νε·3  |  θυσία  σον]  θυσίας  Χ  | 
ποιείς]  ποιησαι  ΝΑΟ  |  κακόν]  το  καλόν  Ν  VI  σπεύδε]  σπευσης  Ν  |  τα- 
χυνετω  ΝΑ  ηϊαί  Ο  |  εξενεγκαι]  Γαδ  αϋς  ίη  ν  δυρεπιΐδ  Β?  |  ο  θεος]  ογπ  ο  Κ  | 
οηα  ανω  ΝΑ  |  γης]  +  κάτω  Ν*  (οηι  κατω  Νε·3)  |  δια  τούτο  ΒΝε·3]  επι  τοντω 
Ν*ΑΟ  2  οηι  ενΰπνιον  Ν*  (ΙιαΙ)  Νε·3)  3  καθως]  +  αν  ΝΑΟ  |  τον  ατο- 
δουναι]  οιη  τον  Ο  \  ονκ]  ρτ  οτι  ΝΑΟ  |  εαν]  αν  ΑΟνκ1  4  οηι  μη  2°  Ν* 
(δηρβΓδΟΓ  Ν1)  5  στόμα]  αίμα  Α*  (στόμα  Α?)  |  εξαμαρτησαι]  εξαμαρτανειν 
Ν*  εξαμαρτείν  Νε·3ΑΟ  |  προ  πρόσωπον]  το  πρόσωπον  Ν  |  τα  ποιήματα]  οιη  τα 
Ν2·3  |  σων]  σου  ΝΑΟ  6  σν]  σνν  Α  Ο  7  κριμαπτος  Ν*  (ητψΓοο  7τΝ10·3)  ( 
δικαιοσυνην  Ν  |  ιδης]  είδης  Α  \  νψηλος]  ρΓ  οτι  ΝΑΟ  |  0«λα£αι]  0ι;λα£βι  Κ0·3 
φνΧασσει  Α  Ο  |  αυτονς]  αι/ττ;5  ΝΑΟ  8  και  περίσσεια]  κα,  ισ  ΓογΙ  δΐιρ  Γ&δ 
ΐη  Β  |  περίσσια  ΝΑΟ  |  εστίν  ΝΑΟ  |  βασιλενς]  ρΓ  και  Ο  |  τον  αγρον]  οηι 
τον  Ν*  (ηαΐ)  Νε·3) 
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ 

9άγαπών  άργύριον  ου  πΧησθήσεται  αργυρίου"  Β 
και  τις  ήγάπησεν  εν  πΧήθει  αυτών  γένημα ; 

και  γε  τούτο  ματαιότης. 
ίο       10 εν  πΧήθει  άγαθωσύνης  έπΧηθύνθησαν  εσθοντες  αυτήν 

και  τι  ανδρεία  τω  παρ*  αυτής  ; 
οτι  αρχή  του  όραν  όφθαΧμόν  αύτοΰ. 

ιι       τΙγΧυκύς  ύπνος  του  δούλου 
ει  ολίγον  και  εΐ  ποΧύ  φάγεται, 

και  τώ  έμπΧησθέντι  του  πΧουτήσαι 
ουκ  εστίν  άφίων  αυτόν  του  ύπνώσαι. 

12       12εστιν  αρρώστια  ην  'ίδον  υπό  τον  ηΧιον, 
πΧούτον  φυΧασσόμενον  τώ  παρ1  αύτοΰ  εις  κακίαν  αυτω, 

ΐ3       13 και  άποΧεϊται  ό  πΧούτος  έκεϊνος  εν  περισπασμω  πονηρω, 
και  έγέννησεν  υΐόν,  και  ουκ  εστίν  εν  χειρί  αυτού  ουδέν 

ΐ4       14 καθώς  έξήΧθεν  από  γαστρός  μητρός  αυτού  γυμνός, 
επιστρέψει  τού  πορευθήναι  ως  η  κει, 

και  ουδέν  ου  Χήμψεται  εν  μόχθω  αυτού, 
ΐνα  πορευθη  εν  χειρι  αυτού. 

ΐ5       15  και  γε  τούτο  πονηρά  αρρώστια· 
ώσπερ  γαρ  παρεγένετο,  ούτως  και  άπεΧεύσεταΐ' 

και  ή  περίσσεια  αυτού  ή  μοχθεί  είς  ανεμον. 

ιδ       ι6καί  γε  πάσαι  αϊ  ήμέραι  αυτού  εν  σκότει  και  εν  πενθεί 
και  θυμω  ποΧΧω  και  αρρώστια  και  χόλω. 

ΐ7       17 Ιδού  ειδον  εγω  αγαθόν  6  εστίν  καΧόν, 
τού  φαγεϊν  και  τού  πιεϊν 
και  τού  Ιδεΐν  άγαθωσυνην 

εν  παντι  μόχθω  αυτού 
ω  εαν  μοχθη  υπό  τον  ηΧιον 

αριθμόν  ήμερων  ζωής  αυτού 

9  αντων]  αντον  ̂ <^·ΆΑ^  \  γενηματα  Ν        10  εν  πλ.  αγαθ.  ο  ρΓ&εο  οοηίιιη^  ΝΑΟ 
Β  |  εσθοντες]  ρΓ  οι  ΝΑΟ  |  τι\τις\&Λ  \  ανδρεία]  ανδρι  Ν*  ανδρια  Ν0·3Α0  |  αρχή] 
αλλ  η  Νε·3  |  οφθαλμοί  Β3·5  ΝΑΟ  12  αρρωστεια  Β*  (αρρώστια  Β5)  |  ειδον 
Ν  |  αυτω]  αντου  ΝΑΟ  13  περισπασμω]  πιρασμω  Κ  +  αυτοί»  Α  |  οπι 
πονηρω  Α  14  πορευθηναι]  +  εκει  Ν  |  οπι  ου  Α  Ο  \  χειρι  αυτού]  ρι  α,  ου 
5πρ  Γ35  Β?νίά  15  αρρωστεια  Β*  (αρρώστια  Β*')  |  η  περ.]  ρν  τυ  ΝΑΟ  | 
αυτού]  αυτω  ΝΑΟ  16  οπι  πασαι  Ν*  (Ηαΐ)  Ν°3)  |  αρρωστεια  Β*  (αρρώστια 
Β5)  17  ειδον  εγω]  εγω  ο  ειδον  Ν*  (ειδον  εγω  Κ0·3)  ο  ιδον  εγω  Α  ο  ειδον 
εγω  Ο  |  οπι  ο  1°  Α  |  εστι  Ο  |  εαν]  αν  Ν  |  ροχ0η]  μοχθηση  ΝΑΟ 
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ν  ιδ  εκκλησιαστής 

ων  εδωκεν  αύτώ  ό  θεός* 
ότι  αύτό  μερις  αυτοί). 

18  και  γε  πάς  άνθρωπος  ω  εδωκεν  αύτώ  ό  θεός  ι8 
πΧοντον  και  υπάρχοντα,  και  έξουσίασεν  αυτών, 

φαγείν  α7τ'  αυτού  και  Χαβείν  το  μέρος  αυτού 
και  του  εύφρανθήναι  εν  μόχθω  αυτού, 

τούτο  δόμα  θεού  έστίν. 

19 ότι  ουκ  αλλα  μνησθήσεται  τάς  ημέρας  της  ζωής  αυτού·  19 
ότι  ό  θεός  περισπά  αυτόν  εν  εύφροσύνη  καρδίας  αύτοϋ. 

^'Έ,στιν  πονηρία  ην  ϊδον  υπό  τον  ηΧιον,  ι  VI 
και  ποΧΧή  έστιν  υπό  τον  ανθρωπον 

2άνηρ  ώ  δώσει  αύτώ  ό  θεός  ι 
πΧούτον  και  υπάρχοντα  και  δόξαν, 

και  ουκ  εστίν  υστερών  τή  ψνχη  αυτού 
από  πάντων  ων  επιθυμήσει· 

και  ουκ  εξουσιάσει  αύτώ  ό  θεός  του  φαγείν  απ-'  αυτόν, 
οτι  άνηρ  ξένος  φάγεται  αυτόν, 

τούτο  ματαιότης  και  αρρώστια  πονηρά  εστίν. 
εαν γέννηση  άνηρ  εκατόν,  και  ετη  ποΧΧά  ζήσεται, 

και  πΧήθος  ο  τι  έσονται  ήμέραι  ετών  αυτού, 
και  ψυχή  αύτοϋ  ου  πΧησθήσεται  από  της  άγαθωσύνης, 

και  γε  ταφή  ουκ  έγένετο  αυτω, 
είπα  Αγαθόν  υπέρ  αυτόν  τό  έκτρωμα· 

4 οτι  εν  ματαιότητι  ήΧθεν  και  εν  σκότει  πορεύεται, 
και  εν  σκότει  όνομα  αύτοΰ  καΧυφθήσεται, 

5 και  γε  ηΧιον  ούκ  είδεν,  και  ούκ  εγνω  αναπαύσεις 
τούτω  υπέρ  τούτον. 

6 και  βι  εζησεν  χιΧίων  ετών  καθόδους, 
και  άγαθωσύνην  ούκ  είδεν, 

ΚΑΟ       17  ων]  ην  Κ*  (ων  Κε·Ε)  18  υπάρχοντα]  χον  5υρ  ταδ  Β!  |  αντων]  αυτόν 
αυτω  Ο  |  φαγειν]  ρΓ  τον  ΝΑΟ         19  ουκ  αλλα]  ου  πολλά  Β3*3  ου  7τολλα$ 

ΝΑΟ  VI  1  ειδον  Β3Ϊ)ΝΟ  |  νττο  1°]  επι  Νε·3ΑΟ         2  πάντων  ων]  παντού 
ου  ΑΟ  |  επιθυμήσει]  επιθυμεί  Α  \  του  ψαγειν]  οϊά  του  Α  \  φαγεται]  κατα- 
φαγεται  Ν*  {φαγ.  Κ0-3-)  \  αυτόν]  αυτα  Α  \  τούτο]  ρΓ  οτι  και  γε  Ν  ρΐ"  και  γε 
Α  Ο  |  αρρωστεια  Β*  (αρρώστια  Β5)  3  ημεραι]  ρΓ  αι  ΑΟ  |  ετων]  ρΓ  των  Ο  \ 
ψυχή]  ρΓ  η  ΝΑΟ  |  ου  πλησθησεται]  ουκ  εμπλησθησεται  Ν  ΑΟ  |  απο  της  αγαθω- 
σννης]  οπι  της  ΝΑ  οηι  απο  της  Ο  \  ταφη]  \αφη  Ν  5  αναπανσις  (ΐηε  δίϊοΐι) 
Ο  |  τούτω]  τούτο  Ν*  (-τω  Να·3)  6  βιδβ  Ο 
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εκκλησιαστής 

νπ  5 

μη  ουκ  εις  τόπον  ενα  πορεύεται; 
η        7  πάς  μόχθος  ανθρώπου  εις  στόμα  αυτού, 

και  γε  ή  ψυχή  ου  πΧηρωθήσεται. 
8  8οτι  περίσσεια  τω  σοφώ  υπέρ  τον  άφρονα, 

διότι  ό  πένης  οίδεν  πορευθηναι  κατεναντι  της  ζωής. 

9  9άγαθ6ν  όραμα  οφθαλμών  ύπερ  πορευόμενον  ψυχη' 
και  γε  τοΰτο  ματαιότης  κάί  προα'ιρεσις  πνεύματος. 

ίο       Ι0Εί  τι  εγένετο,  ήδη  κέκληται  όνομα  αυτού, 
και  έγνώσθη  ο  εστίν  άνθρωπος, 
και  οϋ  δυνήσεται  κριθηναι  μετά  του  ισχυρού  ύπερ  αυτόν 

ιι       11  οτι  εΙσ\ν  λόγοι  πολλοί  πΧηθύνοντες  ματαιότητα. 
VII        ι        'τί  περισσόν  τώ  άνθρώπω ; 
(νΐ)     (12)         (ΐ2)ό'τι  τις  οίδεν  αγαθόν  τω  άνθρώπω  εν  ττ}  ζωη, 

αριθμόν  ημερών  ζωής  ματαιότητος  αυτού ; 
και  εποίησεν  αυτά  εν  σκιά' 

οτι  τις  άπαγγεΧεΙ  τώ  άνθρώπω 

τ'ι  εσται  οπίσω  αυτού  υπό  τον  ήΧιον  ; 

(νΐΐ)  (ι)  2        2Άγαθόν  όνομα  ύπερ  ελαιον  άγαθόν, 
κα\  ήμερα  τού  θανάτου  ύπερ  ημεραν  γεννήσεως. 

(■ζ)  3        3άγαθόν  πορευθηναι  εις  οίκον  πένθους 
η  οτι  πορευθηναι  εις  οίκον  πότου, 

καθότι  τούτο  τέλος  παντός  άνθρώπου, 
και  6  ζών  δώσει  άγαθόν  εις  καρδίαν  αυτού. 

(3)  4         4 άγαθόν  θυμός  ύπερ  γέλωτα, 
οτι  εν  κακία  προσώπου  άγαθυνθησεται' 

(4)  5        5 καρδία  σοφών  εν  ο'ίκω  πένθους, 

6  πορεύεται]  πορευσεται  ίί  +  τα  πάντα  ΚΑΟ  7  άνθρωπου]  \>χ  Ν 
του  ΚΑθ  |  η  ψυχή]  οιώ  η  ΑΟ  8  οτι]  +  τις  Κε·:ιΑΟ  |  περίσσια  Κ€  |  πορευ- 

θηναι] ρΓ  που  (αϊο)  0  10  ει]  η  Α  Ο  |  κεκληται]  κεκληκεν  Α  |  όνομα]  ρτ 
το  Κε·Η  |  εγνωσθη]  ρΓ  ο  Κ  |  ο]  οτι  ̂   |  κριθηναι]  ρΓ  του  |  ισχυρού]  ισχυ- 

ρότερου £\  11  λόγοι]  ολίγοι  £\  VII  1  τι]  οτι  Κ*  (υηι  ο  ί^·3)  | 
αγαθόν]  ρΓ  τις  ρΓ  τι  Κ0·* Α  |  οιη  εν  τη  'ζωη.,.τω  ανθρωπω  (-2°)  ̂   |  ξωη] 
+  αυτού  ΚΑ  \  αυτα]  αυτας  Α  |  εν  σκια]  εως  σκιάς  &\εα  |  ηλιον]  +  και  καθώς 
εστε  τις  απαγγελει  αυτω  Α  2  του  θανάτου]  οηι  του  ̂   \  γεννήσεως] 
γενέσεως  #Α^  +  αυτου  #.(:ΆΑ€  3  η  (ρτ  ε  Κ*  ϊηιρπ>1;>  Ν1)  οτι]  παρα  το 
6ί°·3  |  τβλο?]  ρΓ  το  Α  |  άνθρωπου]  ρΓ  του  |  εις  καρδιαν]  εν  κάρδια  Λ 
4  αγαθόν]  αγαθός  Κ  |  αγαθυνθησεται]  +  κάρδια  #.Α^ 
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νπ  6 εκκλησιαστής 

και  καρδία  αφρόνων  εν  οϊκω  ευφροσύνης. 

6  αγαθόν  το  άκούσαι  επιτίμησιν  σοφού  6  (5) 
υπέρ  άνδρα  άκούοντα  άσμα  αφρόνων. 

7 ως  φωνή  ακανθών  ύπό  τον  Χέβητα,  η  (ό) 
ούτως  γέΧως  των  αφρόνων 

και  γε  τούτο  ματαιότης. 

*οτι  ή  συκοφαντία  περιφέρει  σοφον  8  (7) 
και  άπόΧΧυσι  την  καρδίαν  ευγενείας  αυτού. 

9  αγαθή  εσχάτη  Χόγων  υπερ  αρχήν  αυτού,  9  (δ) 
αγαθόν  μακρόθυμος  υπερ  ύψηΧον  πνεύμα  τιμής. 

10 μή  σπεύστ/ς  εν  πνεύματί  σον  του  θυμονσθαι,  ίο  (9) 
οτι  θυμός  εν  κόΧπω  αφρόνων  άναπαύσεται. 

11  μή  εϊπτ]ς  Τί  εγένετο  ιι  (ιο  ί 
οτι  α'ι  ήμέραι  αί  πρότεραι  ήσαν  άγαθαϊ  υπερ  ταύτας; 
οτι  ουκ  εν  σοφία  επηρώτησας  περϊ  τούτου. 

12 αγαθή  σοφία  μετά.  κληρονομιάς  ΐ2  (ι 
και  περίσσεια  τοις  θεωρουσιν  τον  ηΧιον 

Ι3οτι  εν  σκιά  αυτής  ή  σοφία  ώς  σκιά  αργυρίου,  13  (ι 
και  περίσσεια  γνώσεως  της  σοφίας 

ζωοποιήσει  τον  παρ1  αυτής. 
14ί'δ€  τα.  ποιήματα  του  θεού·  ΐ4  (ι 

οτι  τις  δννήσεται  κοσμήσαι 
ον  αν  6  θεος  διαστρέ^τ)  αυτόν  ; 

Ι5εν  ημέρα  άγαθωσύνης  15  (ι 
ζήθι  εν  άγαθω,  και  ιδβ  εν  ημέρα  κακίας, 

ιδε  και  γε  συν  τούτω  συμφώνως 
τούτο  εποίησεν  6  θεος  περϊ  ΧαΧιάς, 
ΐνα  μή  ευρη  6  άνθρωπος  οπίσω  αύτου  ουδέν. 

ΝΑΟ       5  άφρονος  0  7  ω$]  ρΓ  οτι  ΑΟ  |  ακάνθων]  ρΓ  των  ΝΑΟ  |  γ^λωί]  ρΓ  ο 
Α  Ο  |  των  αφρόνων]  ρΓ  ο  Α  Ο  |  και  γε  τ.  ματ.  ο  δεης  οοηϊιιη^  Ν  8  συκο- 
φαντεια  Α  |  απολλυσι]  απολλυει  ΝΑΟ  |  ευγένειας  {-νιας  Ο)]  εντονιαν  Ν* 
εντονιας  Κε·3Α  9  πνεύμα  τιμής  (πνα  τιμής  ΒΝ*)]  πνατι  Ν?  (Γαδ  μη%)  πνι  ΑΟ 
II  πρότεραι]  προτερον  ΑΟ  |  επερωτησας  Ο  12  κληρονομιάς]  κληροδοσίας 
ΝΑΟ  |  περίσσια  ΝΟ  13  η  σοφία]  της  σοφίας  Ν03  \  αργυρών]  ρτ  του  ΝΑΟ  | 
περίσσια  ΝΟ  |  τη  σοφία  Ν*  (της  σοφίας  Ν0·3)  |  ζωοποιήσει]  ρΓ  η  σοφία  Ν  |  τον 
παρ  αυτής]  τον  έχοντα  αυτή\  Ν0·3  14  κοσμησαι]  ρΓ  του  Να·3ΑΟ  |  οϊ>]  ο  Ο  | 
διαστρέψει  Ν  15  εν  ήμερα  αγαθ.  ο  ρΓαεο  εοηίυη§  Ν  |  αγαθωσυνης]  4-  αυτοί» 
Ν  |  αγαθω]  αγαθωσυνη  Ν*  (-θω  Νε·3)  |  οτη  ιδε  ι°  Νε·3  |  συν  τούτω]  τούτο 
ΝΑΟ  |  σνμφωνως]  συμφωνον  ΝΑ  συμφωνεί  Ο  |  τοντο]  τούτω  ΝΟ  (ο  ρπιεο 
οοηϊυης  Ο)  |  εποιησεν]  ρτ  ο  Κ  |  ο  άνθρωπος]  οϊά  ο  ΝΑΟ  |  ουδέν]  μηδέν  ΝΑΟ 
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ΕΚΚχΥΗΣΙΑΣΤΗΣ 

VII  27 

(15)  ι6       ι6Τά  πάντα  είδον  εν  ημεραις  ματαιότητος  μον  Β 
εστίν  δίκαιος  άποΧΧνμενος  €ν  δικαίω  αντον, 
και  εστίν  άσεβης  μίνων  εν  κακία  αντον. 

(ιό)  17       17 Η-*)  γίνον  δίκαιος  ποΧν 
μηδέ  σοφίζον  περισσά,  μη  ποτε  εκπΧαγης. 

(17)  ι8       ι8/χΐ7  ασέβησες  ποΧν  κα\  μη  γίνον  σκΧηρός, 
ίνα  μη  άποθάνης  εν  ον  καιρώ  σον. 

(ιδ)  19       19άγαθ6ν  το  άντεχεσθαί  ο~€  εν  τούτω, 
και  γε  απο  τοντον  μη  μιάνης  την  χείρα  σον, 
οτι  φοβονμενοις  τον  θεον  εξεΧενσεται  τα  πάντα. 

(19)  2ο       20Ή  σοφία  βοηθήσει  τώ  σοφώ 
νπερ  δέκα  εξονσιάζοντας  τοίις  'άντας  εν  τη  πόΧει· 

(20)  2ΐ       21  οτι  άνθρωπος  ουκ  εστίν  δίκαιος  εν  τη  γη, 
ος  ποιήσει  αγαθόν  και  οίιχ  άμαρτησεται. 

(21)  22       22  και  γε  εις  πάντας  Χόγονς  ονς  ΧαΧησονσιν  ασεβείς 
μη  θης  καρδίαν  σον, 
όπως  μη  ακούσης  τον  δονΧον  σον  καταρωμενον  σε· 

(22)  23       23 οτι  πΧειστάκις  πονηρενσεταί  σε 
και  καθόδονς  ποΧΧάς  κακώσει  καρδία  σον, 
οτι  ως  και  γε  σν  κατηράσω  ετερονς. 

(23)  24       24 Πάντα  ταύτα  επείρασα  εν  σοφία. 
είπα  Σοφισθησομαι· 

(24)  25       23  και  αντη  εμακρννθη  απ*  εμον·  μακράν  νπερ  δ  ην, 
και  βαθν  βάθος,  τις  ενρησει  αντό ; 

(25)  26       26 εκνκΧωσα  εγώ,  και  η  καρδία  μον  τον  γνώναι 
και  τον  κατασκεψασθαι  και  ζητησαι  σοφίαν  και  ψήφον, 

και  τον  γνώναι  άσεβοΐις  άφροσννην 
και  δχΧηρίαν  και  περιφοράν 

(ζό)  27       27  και  ενρίσκω  εγώ  αντην, 

16  τα  πάντα]  συν  τα  πάντα  συν  πάντα  α  #,°·Λ  συν  πάντα  Α  |  ιδον  Α  |  ΝΛΟ 
απολλυομενος  Α  17  πολυ]  ρΓ  επι  Κ  |  μηδέ]  και  μη  ΑΟ  18  αποθανη 
(_)*  {-νης  Ο1)  19  φοβουμενοις]  ο  φοβούμενος  Α  φοβούμενος  Ο  20  οηΐ 
οντάς  21  ποίησα]  ποιησεται  Ο         22  οιώ  ους  ̂   |  οηι  ασεβείς  Χ<:  :ιΑΟ  | 
0ης]  δως  Κ  23  πολλά  Κ*  (πολλας  &ε·α)  |  καρδιαν  ΝΑ€  |  οιη  ως  Κς·Λ  | 
και  7^]  +  ω?  Κ  24  σο0ια]  ρΓ  τη  &Α^  25  μακράν  απ  εμου  Ο  \  αυτό] 
αυτήν  Κ*  (-το  26  ̂ τ^σαι]  ρΓ  του  ΝΑ€  |  περιφοράν]  παραφοραν  Λ 
27  αυτήν]  +  />  ευφροσυνην  πλάνας  (κΐο)  Κο·»π>8  (<1ο  οβίί  ηυη  ίΐ(|) 
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VII  23 εκκλησιαστής 

και  ερώ  πικρότερον  υπέρ  θάνατον 
συν  την  -γυναίκα  ήτις  εστίν  θήρευμα, 

και  σαγήναι  καρδία  αυτής, 

δεσμός  εις  χεϊρας  αύτής' 
αγαθός  προ  προσώπου  του  θεού  εζαιρεθήσεται  απ'  αυτής, 

καΐ  άμαρτάνων  συλλημφθήσεται  εν  αυτή. 

3ιδβ  τούτο  εύρον,  είπεν  6  εκκλησιαστής,  28  (27) 
μία  ττ\  μια,  του  εύρείν  λογισμον 

επεζήτησεν  ή  ψυχή  μου,  και  ούχ  εύρον  29  (28) 

29 

ον 

και  άνθρωπον  ενα  από  χιλίων  εύρον, 
και  γυναίκα  εν  πασι  τούτοις  ουχ  εύρον. 

3°πλήν  'ίδε  τούτο  εύρον  δ  εποίησεν  ό  θεός  30(29^ 
συν  τον  ανθρωπον  ευθή· 
καϊ  αυτοί  εζητησαν  λογισμούς  πολλούς. 

1ι,Τι?  οίδεν  σοφούς;  και  τις  οίδεν  λΰσιν  ρήματος;  (ι)  (VII ΐ) 
1  σοφία  ανθρώπου  φωτιεϊ  πρόσωπον  αυτού,  ι  VIII 
και  άναώής  προσώπω  αυτού  μισηθήσεται. 

2 στόμα  βασιλέως  φύλαξον,  2 
και  περϊ  λόγου  όρκου  θεού  μη  σπούδασες· 

3άπ6  προσώπου  αυτού  πορεύση, 

μη  στης  εν  λόγω  πονηρώ' 
οτι  παν  6  εάν  θελήσει  ποιήσει, 

4 καθώς  βασιλεύς  εζουσιάζων,  4 
και  τις  ερεί  αύτώ  Τι  ποιείς ; 

5 6  φυλάσσων  εντολήν  ου  γνώσεται  ρήμα  πονηρόν,  5 
και  καιρόν  κρίσεως  γινώσκει  καρδία  σοφού· 

οτι  γνώσις  τού  ανθρώπου  πολλή  επ'  αυτόν 
7 ότι  ουκ  εστίν  γινώσκων  τί  το  εσόμενον,  η 

ότι  καθώς  εσται  τις  άναγγελεΊ  αύτω  ; 

8ούκ  εστίν  άνθρωπος  εζουσιάζων  εν  πνεύματι 

ϋΑΟ  27  και  ερω]  και  ειπα  Κε·8  οπι  ΑΟ  |  πικροτεραν  0  |  θηρενματα  ΧΑ  |  αμαρ- 
τανων]  ρΓ  ο  Χ  |  συνλημφθησεται  Α  συλληφθ.  ̂   28  ιδε]  ειδε  ΑΟ  |  ειπείν  V 
29  επεζήτησεν]  εξητησεν  Α  |  ενρεν  Ο  \  πασι  ΒΧΑΟ  30  θεος)  κς  Α  |  ενθη] 
ευρέθη  Α  VIII  1  πρόσωπον]  ρΓ  το  Χ  |  οηι  αντου  ι°  Α  2  οηι  θεον 
ΧΑ  3  εαν]  αν  Α  |  θέληση  Β3°  4  καθώς]  και  ως  Χ*  (καθ.  Χ0·3)  |  ε£- 
ουσιαξων]  +-  λαλεί  Χ0·3  (-λι)  ΑΟ  \  ποιείς]  ποιήσεις  Χ  (-συ)  ΑΟ  6  πράγμα 
Χ*  (-ματι  Χ03)  7  αντω]  αντοις  Α 
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εκκλησιαστής 

νπι  14 

του  κωλΰσαι  συν  το  πνεύμα·  Β 
και  ουκ  εστίν  εξουσία  εν  ήμερα  θανάτου, 

και  ουκ  εστίν  αποστολή  εν  ήμερα  πολέμου, 

και  ού  διασώσει  ασέβεια  τον  παρ*  αυτής. 
9        9  και  σύμπαν  τούτο  είδον, 

και  έδωκα  τήν  καρδίαν  μου  εις  πάν  το  ποίημα 
6  πεποίηται  υπό  τον  ηλιον, 

τά  οσα  εξουσιάσατο  6  Άνθρωπος 
εν  άνθρώπω  του  κακώσαι  αυτόν 

ίο       10 και  τότε  Ίδον  άσεβεϊς  εις  τάφους  εισαχθέντος, 
και  εκ  του  άγιου' 

και  επορεύθησαν  και  επηνεθησαν  εν  τή  πόλει, 
οτι  ούτως  εποίησαν, 

και  γε  τούτο  ματαιότης. 

ιι       11  οτι  ουκ  εστίν  "γινομένη  άντίρρησις 
άπο  των  ποιούντων  το  πονηρον  ταχύ, 

δια  τούτο  επληροφορήθη  καρδία  υιών  του  ανθρώπου 
εν  αύτοϊς  του  ποιήσαι  το  πονηρον. 

ΐ2       12  δ?  ημαρτεν,  εποίησεν  το  πονηρον 
άπο  τότε  και  άπο  μακρότητος  αυτών 

οτι  και  γε  γινώσκω  εγώ 
οτι  εστίν  άγαθον  τοις  φοβουμενοις  τον  θεόν, 

όπως  φοβώνται  άπο  προσώπου  αύτοϋ' 
13       13 και  άγαθον  ουκ  εσται  τώ  άσεβεΐ, 

και  ού  μακρύνει  ήμερος  εν  σκιά 
ος  ουκ  εστίν  φοβούμενος  άπο  προσώπου  του  θεον. 

ΐ4       **εστιν  ματαιότης  ή  πεποίηται  επι  τής  γης, 
οτι  είσιν  δίκαιοι  οτι  φθάνει  ετϊ'  αυτούς 
ως  ποίημα  τών  άσεβών 

και  είσιν  άσεβεΐς  οτι  φθάνει  προς  αυτούς 

8  εξουσία]  εξουσιαζων  ΗΑ^  \  εν  ήμερα  ι°]  ημέρας  Α  |  πολέμου]  θάνατον 
Α  |  ασέβεια]  ασεβεί  0*  ασεβείς  (>  9  σύμπαν]  συν  παν  Α€  \  ιδον  Α  |  το 
ποίημα]  οηι  το  £\Α0  |  τα  οσα]  οηι  τα  &ζ°·3  |  εξουσιασατο]  εξουσιάζεται  Α  [  ο 
άνθρωπος]  ΟΙΏ  ο  £\ε;ι  10  ειδον  ̂   \  εισαχθεντας]  αχθεντας  0  |  άγιου]  +  επο- 

ρεύθησαν Χ0·*  |  οιη  και  3°  ΧεΛ  |  επηνεσθησαν  Ο  11  αντιρησεις  Χ  '  το  πονη- 
ρον ι°]  οιτι  το  Α  12  εποιησαι  (πιο)  ̂   |  πονηρον]  +  απεθανεν  και  μακροθυμι 

επ  (ϊη.Ηΐ;  απ  ΌϊΟ  επ)  αυτω  Κε·3  |  οτι  2°]  +  και  Χ*  (οπι  και  Κ0·3)  |  εστίν]  εσται 
Κ  (-τε)  ΑΟ  |  αυτού]  αυτών  Ν*  (-του  Χ1)  13  εν  σκια]  ρΓ  ως  Ν*  (οηι  ω? 
Ν0··"1)  14  ψθαννει  Μδ  ΑΟ  \  επ]  προς  ΝΑ€  |  οπι  οτι  ι°  Ν 
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νπι  ΐ5 εκκλησιαστής 

Β  ως  ποίημα  των  δίκαιων 
είπα  οτι  και  γε  τούτο  ματαιότης. 

15 και  επήνεσα  εγώ  συν  την  ευφροσυνην,  ΐ5 
ώς  δ'  ουκ  εστίν  αγαθόν  τω  άνθρώπω  ύπο  τον  ηλιον, 
οτι  ει  μη  του  φαγεϊν  και  του  πιείν  κα\  του  εύφρανθηναι· 

κα\  αυτό  συμπροσεσται  αυτω 
εν  μόχθα*  αυτοΰ  ημέρας  ζωής  αυτού 
όσας  εδωκεν  αυτω  6  θεος  υπο  τον  ηλιον. 

16 Έι>  οις  εδω^κα  την  καρδίαν  μου  γνώναι  την  σοφίαν  ι6 
και  του  ίδείν  τον  περισπασμόν 

τον  πεποιημένον  επ\  της  γής' 
οτι  και  εν'  ημέρα  και  Ιν  νυκτϊ 

υπνον  δφθαλμοίς  αυτού  ουκ  εστίν  βλέπων 

17  και  ιδον  σύμπαντα  τα.  ποιήματα  του  θεού,  ι- 
οτι  ου  δυνησεται  άνθρωπος 

του  είιρειν  σύν  το  ποίημα 
το  πεποιημένον  υπο  τον  ηλιον 

δσα  άν  μοχθήση  άνθρωπος  του  ζητήσαι, 

και  ούχ  ευρησει· 
και  γε  οσα  αν  είπτ)  σοφός  του  γνώναι, 

ού  δυνησεται  του  εΰρεΊν 

'τ)δτι  σύμπαν  τούτο  έδωκα  εις  καρδίαν  μου,  (ι)  (ΐχ] 
και  καρδία  μου  σΰμπαν  'ίδον  τουτο' 

1  ως  οι  δίκαιοι  και  οι  σοφο\  ι  IX 
και  εργασίαι  αυτών  εν  χειρϊ  του  θεου, 

και  γε  άγάπην  και  γε  μίσος  ουκ  εστίν  είδώς  ό  άνθρωπος· 
τά  πάντα  προ  προσώπου  αυτών, 
ματαιότης  εν  τοις  πασιν. 

'^συνάντημα  εν  τώ  δικαίω  και  τω  ασεβεί, 
τω  άγαθώ  και  τω  κακω, 

ΝΑΟ  15  ω$  δ]  οτι  ΒΕΐ3ΚΑΟ  |  αντο]  αντος  Β  |  σννπροσεσται  ΚΑ€  |  ήμερα  Κ  | 
οσας]  ας  ΚΑ  ων  Ο  16  γνωναι]  ρΓ  τον ΚΑΟ  |  περισπασμόν]  πιρασμον  Α  |  οφ- 

θαλμοί] ρΓ  εν  ΚΑΟ  \  βλέπων]  βλεπιν  Α  17  ιδον  Ι°]  ειδοϊΈ3ΐ3Κ  |  σύμπαντα] 
συν  πάντα  ΚΑ  |  δυνησεται  ι°]  δηνσεται  Κ*  (δυνησ.  Κ1)  |  ποίημα]  πεποιημα 
Κ*  (ποίημα  Κ1)  |  αν  ι°]  εαν  ΑΟ  |  μοχθηση]  ποίηση  Α  \  άνθρωπος]  ρΓ  ο  Κ  | 
σοφοί]  ρΓ  ο  ΚΑΟ  |  σύμπαν]  συν  παν  Ιίΐδ  ΚΑ  |  καρδιαν]  ρΓ  την  Α  \  ιδον  2°]  ειδεν 
ΚΟ  ιδβν  Α  IX  1  ω$]  οτι  Κε;ιΑΟ  |  οι  δι|καιοι  σοφοί  Κ*  (οι  δικοι|  και  οι  σ. 
Κε·3)  I  εργασίαι]  ρΓ  αι  ΑΟ  |  αγάπη  Κ  |  €ΐδω$  (ιδ.  Α)  ο  άνθρωπος]  ανθρ.  ειδως 
Κ  |  προ]  προς  Κ*  (προ  Κε·3)  |  πρόσωπον  Κ  (-που  Κ0·3)  |  προσώπου  αυτών  τε$0Γ  Ο8 
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εκκλησιαστής 

και  τω  καθαρώ  και  τω  άκαθάρτω,  Β 
και  τω  θυσιάζοντι  καϊ  τω  μη  θυσιάζοντι. 

ώς  6  αγαθός,  ως  6  άμαρτάνων, 
ως  6  ομνύων  καθώς  6  τον  ορκον  φοβούμενος. 

3  3τοντο  πονηρόν  εν  παντι  πεποιημενω  νπο  τον  ήΧιον 

οτι  σννάντημα  εν  το'ις  πάσιν 
και  γε  καρδία  νιων  τον  άνθρώπον  επΧηρώθη  πονηροί), 

και  περιφέρεια  εν  καρδία  αντών  εν  ζωη  αντών, 
και  οπίσω  αντών  προς  τονς  νεκρούς. 

4  4οτι  τις  ος  κοινωνεί  προς  πάντας  τονς  ζώντας; 
εστίν  εΧπίς·  οτι  6  κύων  ό  ζών  αντος  αγαθός 
νπερ  τον  Χεοντα  τον  νεκρόν. 

5  5οτι  οι  ζώντες  γνώσονται  οτι  άποθανοννται, 
και  οι  νεκροί  ουκ  εϊσ\ν  γινώσκοντες  ονδεν 

και  ονκ  εστίν  αντοις  ετι  μισθός, 
οτι  επεΧησθη  ή  μνήμη  αντών 

6  6και  γε  αγάπη  αντών  και  γε  μίσος  αντών 
και  γε  ζήΧος  αντών  ήδη  άπώΧετο, 

και  γε  μερ\ς  ονκ  εστίν  αντοϊς  ετι  εις  αιώνα 
εν  παντ\  τω  πεποιημενω  νπο  τον  ήΧιον. 

7  7Δενρο  φάγε  εν  ενφροσύνη  αρτον  σον, 
και  πίε  εν  καρδία  άγαθη  οίνόν  σον, 
οτι  ήδη  ενδόκησεν  6  θεος  τα  ποιηματά  σον. 

8  Ζεν  παντι  καιρώ  εστωσαν  ίμάτιά  σον  Χενκά, 
και  εΧαιον  επ\  κεφαΧην  σον  μη  νστερησάτω· 

9  9καί  ϊδε  ζωην  μετά  γνναικος  ης  ηγάπησας 
πάσας  ημέρας  ζωης  ματαιότητος  σον 
τάς  δοθείσας  σοι  νπο  τον  ηΧιον. 

πάσαι  ημεραι  ημεραι  ατμοί)  σον 
οτι  αντο  μερίς  σον  εν  τη  ζωη  σον 
και  εν  τω  μόχθω  σον  ω  σν  μοχθείς  νπό  τον  ήΧιον. 

2  οιη  και  3°  Α·€  |  οτη  και  5°  0  3  πονηροί*]  ρΓ  το  Α  |  ττασιν]  πασι  €  ΜΑΟ 
4  οιη  οτι  2°  Ν         5  επελησθη]  εττΧησθη  ̂ Λ  6;α7α7Γτ;]  άπατη  ς\  \  μίσος] 
μισθός  Α  |  οπι  γε  4°  Ν&»Α0  7  αρτον]  ρΓ  τον  ΝΑΟ  |  οιη  77^77  ΑΟ  8  ιμά- 

τια] ρΐ"  τα  |  κεφαλής  Κ  9  ττασαι... ατμού  σου]  ηοη  ίήδί  Β1*  ΟΙΏ  Α 
πάσας  ημέρας  ματαιότητος  σου  (σοι  σου  \  αυτο]  αυτός  Κ  |  τη  ζωη] 
οτη  τη  Ο  |  οιη  εν  2°  &  |  οπι  συ  Α 
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IX  ΙΟ εκκλησιαστής 

πάντα  οσα  αν  (νρη  ή  χειρ  σον  τον  ποιήσαι, 
ως  ή  δνναμίς  σον  ποίησον, 

οτι  ονκ  εστίν  ποίημα  και  λογισμός  και  γνώσις 
και  σοφία  εν  αδη,  οπον  σν  πορενη  έκεϊ. 

"Επέστρεψα  και  'ίδον  νπ6  τον  ηλιον  ιι 
οτι  ον  τοϊς  κονφοις  δρόμος 
και  οίι  τοις  δννατοις  πόλεμος, 

και  γε  οι)  τω  σοφω  άρτος 
και  ον  τοΊς  σννετοΊ,ς  πλοντος, 

και  γε  ον  τοίς  γινωσκονσιν  χάρις· 
οτι  καιρός  και  άπάντημα  σνναντησεται  σνμπασιν  αντοΐς. 

13οτι  και  γε  και  ονκ  'έγνω  ό  άνθρωπος  τον  καιρόν  αυτόν·  ΐ2 
ως  οι  Ιχθνες  οι  θηρενόμενοι  εν  άμφιβλήστρω  καλώ, 

και  ως  ορνεα  τα.  θηρενόμενα  εν  παγ'ιδι, 
ως  αντά  παγιδεύονται  οί  νίο\  τον  άνθρωπον 

είς  καιρόν  πονηρόν, 

οταν  επιπεσχι  επ'  αντονς  αφνω. 

13 Και  γε  τοντο  ΐδον  σοφ'ιαν  νπο  τον  ηλιον,  ΐ3 
και  μεγάλη  εστίν  προς  με. 

Ι47τόλΐί  μικρά  και  άνδρες  εν  αύτη  ολίγοι,  ΐ4 
και  'ίλθτ)  67τ'  αντην  βασιλεύς  μέγας  και  κύκλωση  αυτήν 
και  οικοδόμηση  επ'  αντην  χάρακας  μεγάλονς, 

15 και  ενρη  εν  αντί}  άνδρα  πένητα  σοφόν,  15 
και  διάσωση  αντός  την  πολιν  εν  τη  σοφία  αντον, 
και  άνθρωπος  ονκ  έμνησθη    σνν  τον  ανδρός  τον  πένητος 

εκείνον. 

ι6καί  €ΐττα  έγω  Αγαθή  σοφία  νπέρ  δνναμιν  ι5 

ΚΑΟ  10  αν]  εαν  Ν  |  ως  η]  ρΓ  ως  αι  Ν*  (οηι  ως  αι  Ν0·3)  |  οπου]  οτι  ου  Βε(1'ι 
11  επέστρεφα]  νπεστρεψα  Ν  |  ειδον  Ν  |  δρόμος]  ρΓ  ο  ΝΑΟ  |  πόλεμος]  ρι  ο  ΝΑΟ  | 
τω  σοφω]  τοις  σοφοις  ΝΑΟ  |  άρτος]  ρΓ  ο  ΝΑΟ  |  και  4°]  +  7ε  ΝΑΟ  |  πλούτος] 
ρΓ  ο  ΝΑΟ  |  σνμπασιν]  τοις  πασιν  ΝΑΟ  12  οηι  οτι  ΑΟ  |  οηι  και  2° 
ΝΑΟ  |  ο  άνθρωπος]  οηι  ο  Ο  |  εν  ι°]  ρΓ  ω  Ν*  (οηι  ω  Ν1  (νί<3'  &δ)  |  καλω]  κακω 
ΝΑ  οηι  Ο  |  ταγιδει  Ν*  (παγ.  Ν1)  |  οι  νιοι]  ρ  ι*  νΐά  οΐ'τωϊ  κρατηθησονται  Ν^3 
13  ειδοί'  Βαϊ)Ν  |  οιη  7τ/)05  >α.β  Ν  14  7τολυ]  ρΓ  εστίν  προς  με  Ν*  ( 
πολις  μικρά  ο  ρΓαεο  οοηίηη£  ΒΟ  πολις ..  .ολίγοι  ο  ρΓαεο  οοηϊιιη§  Α  |  οι- 

κοδομήσει Ν  15  ενρη]  ενρησει  Ν*  (-ρη  Ν1)  |  σοφον]  ρι  και  Α  |  διασώσει ΝΑΟ          16  οηι  «γω  Ο 
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εκκλησιαστής Χ  ΙΟ 

και  σοφία  τον  πένητος  εζουδενωμενη,  Β 
και  οί  λόγοι  αύτοϋ  ουκ  εϊσακουόμενοι. 

ι;       17 Λόγοι  σοφών  εν  άναπαύσ€ΐ  ακούονται 
υπέρ  κρανγήν  έζουσιαζόντων  εν  άφροσυναις. 

ιδ       τ*άγαθή  σοφία  υπέρ  σκεύη  πολέμου, 
και  άμαρτάνων  εις  απολέσει  άγαθωσύνην  πολλήν. 

ι        1  μνϊαι  θανατουσαι  σαπριουσιν  σκευασίαν,  ελαιον  ήδύσματος· 
τίμιον  6  λόγος  σοφίας  υπέρ  δόξαν  αφροσύνης  μεγάλης. 

2  2 καρδία  σοφού  εϊς  δεζιον  αυτόν, 
και  καρδία  άφρονος  εϊς  άριστερον  αυτού. 

3  3 και  γε  εν  όδώ  δταν  άφρων  πορεύηται, 
καρδία  αυτού  υστερήσει, 
κα\  α  λογιεϊται  πάντα  αφροσύνη  εστίν. 

4  *εάν  πνεύμα  του  έξονσιάζοντος  άναβτ)  επι  σε, 
τόπον  σον  μή  αφής, 
οτι  ΐαμα  καταπαύσει  αμαρτίας  μεγάΚας. 

5  ̂  εστίν  πονηρία  ην  'ίδον  νπο  τον  ηλιον,. 
ώς  άκούσιον  έζήλθεν  από  προσώπου  έζονσιάζοντος. 

6  6  εδόθη  ό  Άφρων  εν  νψεσι  μεγάλοις, 
και  πΧούσιοι  εν  ταπεινω  καθήσονταΐ' 

η        1 'ίδον  δούΧονς  εφ'  ίππους 
και  άρχοντας  πορευομενους  ώς  δούΧους  επι  της  γης. 

8  8<5  όρύσσων  βόθρον  είς  αντον  έμπεσεΊται, 
και  καθαιρονντα  φραγμόν,  δήζεται  αντον  οφις· 

9  9 έξαίρων  Χίθονς  διαπονηθήσεται  εν  αύτόις, 
σχίζων  £ύΧα  κινδυνεύσει  εν  αύτοϊς. 

ίο       10 εάν  εκπεστ]  το  σιδηριον, 
και  αυτός  πρόσωπον  έτάραζεν 

και  δυνάμεις  δυναμώσει, 

και  περίσσεια  του  ανδρείου  σοφία· 

16  οι  λόγοι]  οπι  οι  ΝΑΟ  |  εϊσακουόμενοι]  εισιν  ακουομενοι  ΝΑΟ  Χ  1  σκεν-  ΜΑ^ 
ασϊ\  Ν*  {-σιαν  \  ελαίου  ̂ ε·3Αϋ  |  ο  λογοτ]  ολίγον  ΒηΝΑΟ  |  μεγαλην  Α 
3  άφρων]  αφνω  Ν  |  κάρδια]  ρΓ  και  Κ  δ  ειδον  Β3ΐ>Κ  |  εξηλθεν]  ρΓ  ο  Α  |  εξου- 
σια'ςοντοτ]  ρΓ  του  ΑΟ  6  ο  άφρων]  οχχι  ο  Ν  |  υψεσι  ΒΚΑΟ  |  πλούσιοι] +  μεγάλοι  Ν  7  ειδον  ΝΟ  |  ωϊ  δούλοι/Γ  πορευομενους  Α  |  οιη  επι  της  γη$ 
Ν*  (Ιιαβ  67τι  γης  Κ0··1)  8  ευ  αυτόν]  εν  αυτω  ΝΑΟ  |  εμπεσειται]  +  και 
ο  κυλιων  λιΟον  εφ  εαυτόν  κιΛιβι'Ι  Α  9  κινδυνεύει  Ν  |  εν  αυτοις  (2°)  ΐΰδΟΓ 
£ανιά  ίο  δυναμις  ΝΑ  δυναμιν  Ο  \  περίσσια  ΝΟ  |  του  α^δραοι»]  τω  αν- 
δριου  (?τω  ανδρι  ου)  1>  του  ανδριου  ΝΑΟ 
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Χ  II εκκλησιαστής 

Β       ιτ€αν  δάκτ)  οφις  εν  ού  ψιθυρισμώ,  ιι 
και  ούκ  εστίν  περίσσεια  τω  επάδοντι. 

12 λόγοι  στόματος  σοφού  χάρις,  12 
και  χείλη  άφρονος  καταποντιούσιν  αυτόν 

12άρχη  λόγων  στόματος  αυτού  αφροσύνη,  ΐ3 
και  εσχάτη  αυτού  περιφέρεια  πονηρά· 

14 και  ό  άφρων  πληθύνει  λόγους.  ΐ4 
ούκ  εγνω  άνθρωπος  τί  το  γενόμενον 

και  τι  το  εσόμενον 
τί  οπίσω  αυτού  τις  άναγγελεΐ  αύτώ; 

1ζμόχθος  των  αφρόνων  κακώσει  αυτούς,  ΐ5 
δ?  ούκ  εγνω  του  πορευθηναι  είς  πάλιν. 

ι6ούαί  σοι,  πόλις,  ης  ό  βασιλεύς  σου  νεώτερος,  ιό 
και  οι  άρχοντες  σου  πρωϊ  εσθίουσιν. 

17 μακάρια,  γη,  ης  ό  βασιλεύς  σου  υιός  ελευθέρων,  ι~ 
και  οι  άρχοντες  σου  προς  καιρόν  φάγονται  εν  δυνάμει 
και  ούκ  αϊσχυνθησονται. 

ι8εν  όκνηρίαις  ταπεινωθησεται  η  δόκωσις,  ιδ 
και  εν  άργεία  χειρών  στάξει  η  οικία. 

*9εΙς  γέλωτα  ποιούσιν  αρτον,  19 
και  οίνον  και  ελαιον  του  εύφρανθηναι  ζώντας, 
και  του  αργυρίου  ταπεινώσει  επακούσεται  τά  πάντα. 

20 και  γε  εν  συνεώησει  σου  βασιλέα  μη  καταράση,  ίο 
και  εν  ταμείοις  κοιτώνων  σου  μη  καταράση  πλουσιον 

οτι  πετεινον  του  ούρανού  άποίσει  σου  την  φωνην, 
και  ό  τάς  πτέρυγας  άπαγγελεΐ  λόγον  σου. 

ΙΆπόστειλον  τον  αρτον  σου  επ\  πρόσωπον  του  ύδατος,  ι  χι 
$ 

ΝΑΟ       11  0015]  ρΓ  ο  0  |  περίσσια  Ο  12  λόγοι]  λογού  Ν0·*  |  καταποντισου- 
σιν  ΚΑ  13  εσχατη]  + στοματο$  ΝΑΟ  {σ  τ  ο  ματ  ο  ματ  ος)  |  περιφερια  Ο 
14  άνθρωπος]  ρΓ  ο  ΝΑΟ  |  εσόμενον]  γενησομενον  Ν*  (εσομ.  Κ10·*)  |  τι  3°]  οτι ΝΑΟ  |  απαγγέλλει  Ν  απαγγελει  Α  15  των  αφρόνων]  τον  άφρονος  ΧΑ  | 
κακωσει]  κοπωσει  ΝΟ  σκοτώσει  Α  |  αντονς]  αυτόν  ΧΑ  16  πρωί]  πρωίας  Ν 
εν  πρωία  Α  Ο  |  εσθιονσι  Ο  17  γη]  ρΓ  σι»  Β^ΝΑΟ  |  ελενθερου  ΝΑΟ 
18  αργία  Β5  |  στάξει]  στενάξει  Α  στάξει  Ο  |  οικεία  Ο  19  οίνος  ΝΑΟ  |  οηι 
και  ελαιον  ΑΟ  |  του  εύφρανθηναι]  ευφραίνει  ΝΑΟ  |  ζώντας]  ρΓ  τους  Ο  |  αργυρού 
0  |  οηι  ταπεινώσει  Νε·3ΑΟ  |  τα  πάντα]  τα  συνπαντα  Ν€·α  συν  τα  πάντα  ΑΟ 
20  και  γε]  +  συ  Ο  |  σννηδησει  Ο  |  οηι  σον.,.καταραση  (ι°)  Ονίά  |  ταμειοις  Βα1> 
(-μιου  Β*Ν)]  ταμιειοις  ΑΟ  |  αποισει]  α  ποιήσει  Ο  |  οηι  σου  3°  Χ*  (ηαϋ  Χ0·3)  ( την  φωνην  σου  ΑΟ  |  ο]  +  έχων  ΝΑΟ  |  τα5  πτέρυγας]  οηι  τα$  ΝΑΟ  XI  1  οιη 
α7τοστ€ΐλον...υδατο?  Β*  (ηαο  Β^-^ΝΑΟ) 
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εκκλησιαστής 

οτι  εν  πΧηθει  ημερών  εύρησεις  αυτόν.  Β 

2  2δόί  μερίδα  τοις  επτά  και  γε  τοις  η  , 
οτι  ού  γινώσκεις  τί  εσται  πονηρόν  επ\  την  γήν. 

3  3εάν  πΧησθώσιν  τα.  νέφη  ύετού, 
επι  την  γην  εκχεουσιν 

και  εάν  πεση  ζύΧον  εν  τώ  νότω 
και  εάν  εν  τώ  βορρά,  τόπω 
οΰ  πεσεϊται  το  ξύΧον  εκεί  εσται. 

4  Ατηρών  ανεμον  ου  σπερει, 
και  βΧεπων  εν  ταις  νεφεΧαις  ου  θερίσει. 

5  5 εν  οίς  ουκ.  εστίν  γινώσκων  Ψ$ς  η  όδος  του  πνεύματος 
ώς  οστά  εν  γαστρι  κυοφορούσης, 

ούτως  ού  γνώση  τα  ποιήματα  του  θεού 
οσα  ποιήσει  τά  σύμπαντα. 

6  6εν  τω  πρωί  σπεϊρον  το  σπέρμα  σου, 
καϊ  εν  εσπέρα  μη  άφετω  η  χειρ  σου, 

οτι  ού  γινώσκεις  ποίον  στοιχησει,  η  τούτο  η  τούτο, 
και  εάν  τά  δύο  επ\  το  αυτό  αγαθά. 

7  7  και  γλυκύ  το  φως,  και  αγαθόν  τοΙς  όφθαΧμοΊς 
τού  βΧεπειν  συν  τον  ηΧιον. 

8  8οη  και  εάν  ετη  ποΧΧά  ζησεται  6  άνθρωπος, 
εν  πάσιν  αύτοϊς  εύφρανθησεται, 

και  μνησθησεται  τάς  ημέρας  τού  σκότους, 
οτι  ποΧΧαι  έσονται· 

πάν  το  ερχόμενον  ματαιότης. 

9  9Έυφραίνου,  νεανίσκε,  εν  νεότητί  σου, 
και  άγαθυνάτω  σε  η  καρδία  σου  εν  ημεραις  νεότητας  σου, 

και  περιπατεί  εν  όδοΐί  άμωμος 
και  μη  εν  όράσει  όφθαΧμών  σον 

και  γνώθι  οτι  ε'πι  πάσι  τούτοις  αζει  σε  ό  θεός  εν  κρίσει. 

1  ήμερων]  ρΓ  των  ΚΑΟ  2  η]  οκτω  Β·ιν"' £\Α€  |  πονηρον]  ρτ  το  ΜΑΟ 
3  πλησθωσίν]  πληρωθωσιν  £<Λ0  |  οιη  εαν  3°  ̂   *  σπείρει  Α  δ 
οΐϊ. .  .πνεύματος  ο  ρΓαοο  οοηίιιη^  Χ  |  κυοφορονσης]  ρΓ  τη%  ΚΑΟ  |  σύμπαντα] 
σνν  πάντα  Α(2  6  τω  πρωι]  τω  πρωία  Κ  πρωία  Α^  |  εν  εσπέρα]  εις  εσπεραν 
^  |  αφετω]  αφιτω  Λ  |  στοιχηση  Κ  \  αγαθόν  Α  7  ηλιον]  +  ου  ει  Β*  (ηοη 
ϊη.Ηΐ   Βη  ΟΓΠ  ΚΛΟ')  8  εστη  Α*  {ετη  Α?)  |  μνησθησεται]  μνησθηση  ̂  
9  οδου]  +  καρδίας  σου  ί<Λ€  |  οιτι  μη  Ν^Α^  |  ορασει]  ο  δίφ  ταδ  Ι3ϊν'α  |  γνώ- 

θι] γνώση  Κ*  (γνώθι  £νε;ι)  |  πασιν  ΑΟ 
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XI  ΙΟ εκκλησιαστής 

Β       10και  άπόστησον  θνμον  άπο  καρδίας  σον,  ίο 
και  παράγε  πονηρίαν  άπο  σαρκός  σον, 
οτι  η  νεότης  κα\  η  άνοια  ματαιότης. 

1  και  μνησθητι  τον  κτ'ισαντός  σε  ι  XII 
εν  ημεραις  νεότητός  σον, 

(ως  οτον  μη  ελθωσιν  αι  ημεραι  της  κακίας, 
και  φθάσονσιν  ετη  εν  οις  ερεις 
Ονκ  εστίν  μοι  εν  αντοΊς  θέλημα- 

2εως  ον  μη  σκοτισθη  6  ήλιος  και  το  φως  2 
και  η  σελήνη  και  οι  αστέρες, 

και  επιστρεψονσιν  τα  νέφη  οπίσω  τον  νετον- 
3 εν  ήμερα  γι  εάν  σαλενθωσιν  φύλακες  της  οικίας,  3 

και  διαστραφωσιν  άνδρες  της  δννάμεως, 
και  ηργησαν  αι  άληθονσαι  οτι  ωλιγώθησαν, 

και  σκοτασονσιν  αι  βλεπονσαι  εν  ταϊς  όπαϊς- 
4 και  κΧείσονσιν  θύρας  εν  άγορα  4 

εν  ασθένεια  φωνής  της  άληθούσης, 
και  άναστησεται  εις  φωνην  τον  στρονθίον, 

και  ταπεινωθησονται  πάσαι  αϊ  θνγατέρες  τον  άσματος, 
3  και  €ΐί  το  νψος  οψονται,  και  θάμβοι  εν  τη  όδω·  5 
και  άνθηση  το  άμύγδαλον, 

και  παχννθη  η  άκρίς, 
και  διασκεδασθη  η  κάππαρις, 

οτι  επορεύθη  6  άνθρωπος  εις  οίκον  αιώνος  αντον, 
και  εκύκλωσαν  εν  άγορα  οι  κοπτόμενοι- 

6εως  οτον  μη  άνατραπη  το  σχοινίον  τον  άργνρίον,  6 
και  σνντριβί)  το  άνθέμιον  τον  χρνσίον, 

και  σνντριβί}  νδρεία  επ\  τη  πηγί), 
και  σνντροχάση  ό  τροχός  επι  τον  λάκκον 

ΝΑΟ       10  παράγε]  ίη  πα  ΓΕ5  αΐϊς  Β?  νί<1  απαγαγε  Χ*  παραγαγε  ΚχΑΟ  |  η  νεοτψ~\ 
■η  (ι°  ηί  νΐά)  δαίΐεπι  δυρ  ι-αδ  13 7  |  ια  ματαιοτψ  δαρ  ιαδ  Β3ΐ>  XII  1  οτον) 
ου  Χ  Α  Ο  |  αι  ημεραι]  οηι  αι  ΧΑΟ  |  κακια$]  +  σον  ΧΑ  |  φθασωσιν  Ν  Α  Ο  |  ετη] 
οϊώ.  Κ*  (ηειο  Χ0·3)  Γα.δ  ι  Ιΐΐ  ΐηΙεΓ  ε  εί  τ  Ο3  |  οηι  εν  3°  ̂ *  ^αα) 
2  επιστρεψωσιν  ΧΑΟ  |  τον  νετον]  οιώ  τον  Α  3  η]  ην  Ο  |  εαν]  αν  Α^ 
4  θνραί]  θυραι  Η*  (·ρα$  Κ1^0·3)  θνραν  Α  |  φωνής]  φωνη  Α  |  αναστησονται  Χ 
5  και  ι°]  +  γε  ΧΑΟ  |  €«  το  νψος]  απο  ύψους  ΚΑ€  |  θάμβος  0  |  ανθήσει  Α  Ο  | 
η  καππαρις]  οηι  η  Ο  |  ο  άνθρωπος]  οιώ  ο  Α  |  εκυκλωσαρ]  κνκλωσονσιν  Χ0·3 
6  οπι  «τ/  Κ  |  το  σχοινιον]  οιώ  το  ΝΑΟ  |  συντριβή  ι°]  σννθλιβη  ΧΑ  |  υδ/κια] 
υδ/>ια  Β^  τ;  ϋδρια  ΝΑΟ  |  τη  πηγη]  την  γην  Χ  την  πηγην  Α  Ο  I  σι/^τροχασει  Ο 
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εκκλησιαστής 

χιι  14 

7 και  επιστρεψη  ό  χους  επ\  την  γήν  ως  ην,  Β 
και  το  πνεύμα  επιστρεψη  προς  τον  θεόν  ος  εδωκεν  αυτό. 

*  ματαιότης  ματαιοτήτων,  είπεν  6  εκκλησιαστής, 
τα.  πάντα  ματαιότης. 

9Και  περισσόν  οτι  εγενετο   Εκκλησιαστής  σοφός, 
οτι  εδίδαξεν  γνώσιν  συν  τον  ανθρωπον, 
καί  ους  εζιχνιάσεται  κόσμιον  παραβολών. 

10  πολλά  εζήτησεν  Εκκλησιαστής 
τον  εύρειν  λόγους  θελήματος 
και  γεγραμμενον  ευθύτητας,  λόγους  αληθείας. 

1ιΑόγοι  σοφών  ώς  τά  βουκέντρα 
και  ώς  ήλοι  πεφυτευμενοι, 

οι  παρά  τών  συνθεμάτων  εδόθησαν 

εκ  ποιμενος  ενός,  12  και  περισσόν  εξ  αυτών, 
υιε  μου,  φυλαξαι  τον  ποιήσαι  βιβλία  πολλά- 

ουκ  εστίν  περασμός,  και  μελέτη  πολλή  κύπωσις  σαρκός. 

*3Ύελος  λόγου  το  πάν  άκουε 

Τον  θεον  φοβοΰ  και  τάς  ε'ντολάς  αύτοΰ  φύλασσε, 
οτι  τούτο  πάς  ό  άνθρωπος. 

14οη  σύμπαν  το  ποίημα  ό  θεος  άξει  εν  κρίσει 
εν  παντ\  παρεωραμενω, 
εάν  άγαθον  και  εάν  πονηρόν. 

7  επιστρέψει  Ιιίδ  Α  Ο  |  επι  την  γην  ο  χον$  Κ  |  ο$]  ως  Κ*  (ος  9  εκ-  ΝΛ€ 
κλησιαστης]  ρΓ  ο  Α  |  οτι  ι°]  ρΓ  και  ΚΑΟ  |  εδιδαξεν]  εδιδασκεν  ς^.^■:ι^  |  ονς] 
+  αυτόν      α  |  εξιχνιασατο  Κ0  3  |  κοσμον  Ο  10  εκκλησιαστής]  ρΓ  ο  Κ0·* 
οπί  και  Α  |  αληθιας  Ο.  11  πεφυτευμενοι]  πεπυρωμενοι  ΚΑΟ  |  συνθε- 

μάτων] συναγματων  Κ*Α  συνταγμάτων  Κ0·3-  12  φυλαξαι]  φυλασσου  ΚΑΟ  | 
τον  ποιησαι]  οπί  του  Κ*  (Ηαο  του  Ν0-"1)  13  ο  άνθρωπος]  οπί  ο  Ο 
14  σύμπαν]  σνν  παν  ΚΑ  |  αξει  ο  θ'ς  ΝΑΟ  |  εαν  ι°]  +  τε  Ν  |  και  εαν]  εαν  τε  Ν διιβδα-  εκκλησιαστής  ΒΚΑΟ 

ΗιίςΙι  735  Β  257  ̂   667  Α 
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ΑΣΜΑ 

ΑΣΜΑ  ασμάτων,  ο  εστίν  τω  Σαλωμών.  ι 

!Φιλ7;σάτω  με  άπδ  φιλημάτων  στόματος  αυτού·  α 
οτι  αγαθοί  μαστοί  σου  υπέρ  οίνον, 

5καί  δσμη  μύρων  σου  ύπερ  πάντα  τα  άρώματα'  3 
μύρον  εκκενωθεν  ονομά  σου. 

δια  τούτο  ν  εάν  ώες  ήγάπησάν  σε,  4εΐλκυσάν  σε·  4 
οπίσω  σου  εις  δσμήν  μύρων  σου  δραμούμεν. 

είσηνεγκεν  με  δ  βασιλεύς  εις  το  ταμείον  αύτού. 
άγαλλιασώμεθα  και  εύφρανθώμεν  εν  σοί' 

άγαπήσομεν  μαστούς  σου  ύπερ  οίνον 
εύθύτης  ηγάπησεν  σε. 

5Μελαινά  είμι  και  καλ?7,  θυγατέρες  Ισραήλ,  5 
ως  σκηνώματα  Κηδάρ,  ώς  δέρρις  Σαλωμών. 

6μή  βλεψητε  με,  οτι  εγώ  είμι  μεμελανωμενη,  ό 
οτι  παρεβλεψεν  με  δ  ηλιος' 

νίο\  μητρός  μου  εμαχεσαντο  εν  εμοί, 
εθεντό  με  φυλάκισσαν  εν  άμπελώσιν 
αμπελώνα  εμδν  ουκ  εφύλαξα. 

ΚΑΟ       ΙηδΟΓ  ασμα  ασμάτων  ΧΟ  άσματα  ασμάτων  Α  II  Σαλομων  Χ 
2  φίλησατω]  ρν  (ιτιΐηίο  οιηηϊα  Ηιιϊιΐδηαοάί)  η  νύμφη  ΧΑ  3  τα  αρώματα] 
οϊώ.  τα  0  |  εκκαινωθεν  Χ  |  σου  ι°]  σοι  Α  |  δια  τούτο]  ρΓ  ο  ννμφιος  Α  4  αλ- 
κυσαν  σε  ο  86ης  οοηίιιη§  Χ  |  είσηνεγκεν]  ρτ  ταυ  νεανισιν  η  ννμφη\  διηγείται 
τα  περί  τον  ννμ\φιου  α  εχαρισατο  αυτη  Χ  |  ταμειον  Β'^Χ  (-μιον  Β*0)]  ταμιειον 
Α  |  άγαλλιασώμεθα]  ρχ  της  νύμφης  διηγησαμε\νης  ταυ  νεανισιν '  α'ι  δε'  είπαν  Χ  | 
αγαπησωμεν  Β^Ο  |  ευθντης]  ρν  αι  νεανίδες  τω  ννμφιω]  βοωσιν  το  όνομα  της 
νυμ\φης  ευθντης  ηγάπησεν  σε  Χ  6  μέλαινα]  ρν  η  ννμφη  ΧΑ  |  Ισραήλ] 
Ιλημ  £  |  δερρεις  Χ  |  Σολομών  Χ  6  παρέβλεψε  Ο  |  με  2°]  μοι  Χ  |  εφν- 
λαξα\  Α 
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ΑΣΜΑ 

7  7 απάγγειλαν  μοι,  δν  ήγάπησεν  ή  ψυχή  μου, 
που  ποιμαίνεις,  που  κοιτάζεις  εν  μεσημβρία, 

μή  ποτε  γενωμαι  ως  περιβαλλόμενη  επ'  άγελας  εταίρων  σου. 

8  δΈαι/  μή  γνώς  σεαυτήν,  ή  καλή  εν  γυναιξίν, 
έξελθε  συ  εν  πτερναις  των  ποιμνίων, 

κα\  ποίμαινε  τάς  ερίφους  σου 
επί  σκηνώμασιν  των  ποιμένων. 

ο        9 Τ77  ϊππω  μου  εν  αρμασιν  Φαραώ 

ώμο'ιωσά  σε,  ή  πλησίον  μου. 
:ο       Ι0τί  ώραιώθησαν  σιαγόνες  σου  ως  τρυγόνες, 

τράχηλος  σου  ως  ορμίσκοι; 
ιτ       "ομοιώματα  χρυσίου  ποιήσομεν  σοι 

μετά  στιγμάτων  του  αργυρίου. 

12       12"Έως  οΰ  ό  βασιλεύς  εν  άνακλίσει  αυτού, 
νάρδος  μου  εδωκεν  όσμήν  αύτοΰ. 

ΐ3       13άπόδεσμος  της  στακτής  άδελφώός  μου  εμοί, 
ΐ4  ηεν  άμπελώσιν  Ένγαδδεί. 

ιό 

!>ού  ει  καλή,  ή  πλησίον  μου, 
ιδού  ει  καλή'  οφθαλμοί  σου  περιστεραί. 

ου  ει  καλός,  άδελφώός  μου, 

και  γε  ωραίος·  προς  κλίνη  ήμών  σύσκιος, 
1?δοκοι  ο'ίκων  ήμών  κέδροι, 

φατνώματα  ήμών  κυπάρισσοι. 

7  απαγγειλον]  ρΓ  προς  τον  νυμφιον  χν  Κ  |  ποιμανεις  Α  |  αγελαις  ΚΑΟ  \  ΝΛΟ 
εταίρων]  έτερων  ΚΟ  8  εαι>]  ρΓ  ο  νυμφιος  προς  την  νυμφην  Κ  |  οηι  και 
Κ*  [\\3.\)  κ  |  ποιμένων]  +  σου  Λ  9  τη]  γη  Α  |  εν]  επ  Α  |  αρμασι  ̂  
10  τι  ωραιωθ.]  ρΓ  αι  νεανίδες  προς  την  νυμφην  Κ  |  ωσστρυγονες  Α  ως  τρυγονος 
Ο  |  ορμίσκος  Α  11  ομοίωμα  Κ*  (-ματα  Κ·1)  12  ανακλησει  ̂   |  ναρδος]  ρΓ 
η  νύμφη  προς  (αυτην\  και  προς  τον  νυμφιον  Κ  ρΓ  ο  ννμφιος  Α  13  τηστακ- 
της  Ο  |  εμοι]  +  ανα  μέσον  των  μαστών  μου  ανλισθησεται\  βοτρυς  της  κυπρου 
αδελφιδος  μου  εμοι  ΚΑΟ  14  Ένγαδδι  ΑΟ  15  ιδου  ι°]  ρι-  ο  νυμφιος 
προς  την  νυμφην  Κ  \  ει  βίδ]  η  Ο  |  οφθαλμοί  σου  πε\ριστεραι  δΐιρ  Γ&δ  Β3 
οφθαλμός  σου  π.  Α  16  ιδου]  ρτ  η  νυμφη'  προς  τον  νυμφιδ\  Κ  ρΓ  η  νύμφη Α  |  αδελφιδος]  γ>χ  ο  ΚΑ  |  και  γε  ωραίος  ο  ρπιεο  οοηίηη^  ΚΑ  |  οηι  προς  Ο 
17  οηι  οίκων  Κ*  (Ηαΐ)  Κ  η"«  :  ηίαΐ  ̂   86(1  νίά  Ιιαίπιϊδδε)  |  φατνώματα]  πατμω- 
ματα  Κ*  (φατν.  Κ°·η) 
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II  I ΑΣΜΑ 

Β        τέγω  άνθος  του  πεδίου,  ι 
κρίνον  των  κοιλάδων. 

ζΏ,ς  κρίνον  εν  μέσω  ακάνθων,  2 
ούτως  η  πλησίον  μου  ανά  μέσον  των  θυγατέρων. 

3Ώ$·  μηΧον  εν  τοΊς  ζύΧοις  τον  δρυμοί,  3 
ούτως  άδεΧφιδός  μον  ανά  μέσον  των  νιων 

εν  τη  σκια  αυτού  έπεθύμησα  κα\  (κάθισα, 
και  καρπός  αύτου  γΧυκύς  εν  Χάρυγγί  μον. 

ΑεΙσαγάγετέ  με  εϊς  οίκον  τον  οϊνον,  4 
τάξατε  έπ'  έμέ  αγάπη  ν. 

^στηρίσατέ  μ*  εν  μυροις,  5 
στοιβάσατέ  με  εν  μηΧοις,  οτι  τετρωμένη  αγάπης  εγώ. 

6εύώνυμος  αντον  νπο  την  κεφαλήν  μον,  6 
κα\  η  δεξιά  αντον  περιΧημψεταί  με. 

7'£ΐρκισα  υμάς,  θνγατέρες  *ΙερονσαΧήμ,  η 
εν  δννάμεσιν  και  εν  Ισχνσεσιν  του  αγροί), 
εάν  εγείρητε  και  έξεγείρητε  την  άγάπην  εως  ου  θεΧήση. 

6Φωνη  άδεΧφιδοΰ  μου·  δ 
Ιδον  οντος  ηκει  πήδων  επ\  τά  ορη, 
διαΧΧόμενος  έπ\  τονς  βοννονς. 

9ομοιός  εστίν  άδεΧφιδός  μον  τη  δορκάδι  9 
η  νεβρώ  έΧάφων  επ\  τά  ορη  ΒαιθηΧ. 

ϊδον  ούτος  οπίσω  τον  τοίχου  ημών, 
παρακνπτων  δια  των  θυρίδων 
έκκνπτων  δια  των  δικτνων. 

10 αποκρίνεται  άδεΧφιδός  μον  κα\  Χέγει  μοι  ίο 
Ανάστα  εΧθε,  η  πΧησίον  μον,  καΧη  μον,  περιστερά  μου. 

ΚΑΟ       II  1  ε7ω]  Ρ*  0  ννμφιος  προς  εαυτόν  Κ  2  ως  κρίνον]  ρΓ  και  προς  την 
νυμφην  Κ  3  ως  μηΧον]  ρΓ  η  νύμφη  προς  τον  ννμφιον  Κ  4  εισαγάγετε] 
ρΓ  ταις  νεανισιν  η  νύμφη  φησιν  Κ  5  οηι  με  ι°  Α  |  μημηΧοις  (δϊο)  0 
6  ευωνύμου]  ρΓ  προς  τον  ννμφιον  η  νύμφη  Κ  |  περιληψεται  €  7  ωρκισα] 
ρΓ  ταις  νεανισιν  η  νύμφη  Κ  |  δννάμεσιν]  ρΓ  ταυ  ΚΑΟνιά  |  ισχνσεσιν]  ρ  γ  ταις 
ΝΑ(3νκ1  |  ον]  αν  Κ  8  φωνη]  ρΓ  ακηκοεν  τον  ννμφιον"  η  ννμφη  Κ 
9  εΧαβων  Α  |  τα  ορη]  οπι  τα  ̂   |  ιδοΐ']  ρΓ  η  ννμφη  προς  τας  νεανιδας\  ση- 
μαινονσα  ανταις'  τον  ννμφιον  Χ  |  οπίσω]  ρΓ  εστηκεν  ΑΟ  |  ημων]  +  εστηκεν  Κ 
10  οιη  μοι  Κ  |  ανάστα]  ρι·  ο  νυμφιος  Α  |  η  πΧησιον]  οηι  η  Κ 
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ΑΣΜΑ  III  3 

11  οτι  ιδου  6  χειμών  παρήλθεν, 
6  νετός  άπήλθεν,  επορενθη  εαντω· 

12  τά  ανθη  ώφθη  εν  τη  γή, 
καιρός  της  τομής  εφθακεν, 
φωνή  του  τρνγόνος  ήκονσθη  εν  τη  γη  ημών 

13ή  σνκή  εζήνεγκεν  όλννθονς  αυτής, 
αί  άμπελοι  κνπρίζονσιν,  έδωκαν  οσμήν. 

ανάστα  ελθε,  ή  πλησίον  μου,  καλή  μου,  περιστερά  μου. 

και  ε*λθέ,  Ι4σύ  περιστερά  μου,  εν  σκέπη  της  πέτρας, 
εχόμενα  τον  π ροτειχίσματος 

δεϊξόν  μοι  την  οψ-ιν  σον, 
και  ακόντισαν  με  την  φωνήν  σον, 

οτι  ή  φωνή  σον  ήδεια,  και  ή  οψις  σον  ωραία. 
15 πιάσατε  ήμϊν  άλώπεκας 

μικρούς  αφανίζοντας  αμπελώνας· 
κα\  αί  άμπελοι  ήμών  κνπρίζονσαι. 

ι6άδελφώός  μον  εμο\  κάγώ  αυτώ' 
6  ποιμαίνων  εν  τοϊς  κρίνοις, 

Ζ?εως  οϋ  διαπνενση  ή  ήμερα  και  κινηθώσιν  αί  σ/ααι', 
απόστρεψον,  όμοιώθητι  σν,  άδελφώέ, 

τώ  δόρκωνι  ή  νεβρώ  ελάφων 
επι  ορη  κοιλωμάτων. 

ιεπ\  κοίτην  μον  εν  ννζιν 
εζήτησα  6ν  ήγάπησεν  ή  ψνχη  μον 

εζήτησα  αντον  και  ονχ  ενρον  αντόν, 

ε'κάλεσα  αντόν  και  ονχ  νπήκονσεν  μον. 
2 άναστήσομαι  ΰή  και  κνκλώσω  εν  τη  πόλει, 

εν  ταϊς  άγοραΐς  κα\  εν  τάχς  πλατείαις, 
κα\  ζητήσω  ον  ήγάπησεν  ή  ψνχή  μον 

εζήτησα  αντον  κα\  ονχ  ενρον  αντόν. 
3ενροσάν  με  οί  τηρονντες,  οί  κνκλονντες  εν  τη  πόλει 

11  οπι  ιδου  Ν*  (ηαο  Κ0·3)  12  εφθακεν  (·κε  0)]  εφθασεν  Ν  |  της  τρυγ.  ΜΑΟ 
^    1  14  την  φωνην]  ην  φωνην  «ιιρ  ταδ  Κ1ίθΓΐ  15 — 17  Γππίία 
βναηΐΐβΐ  ίη  Ο  15  πιάσατε]  ρΐ  τοις  νεαι>ιαι$\  ο  ννμφιος'  ταδε  Κ  |  οιη  και 

(ηαο  κ  Κε  η)  |  κυπρίζονσιν  ΚΑΟ  16  αδελφιδος]  ρΓ  η  νύμφη  ταδε  Κ 
17  η  ήμερα]  οιη  η  Α  |  αποστρεφον]  ρτ  η  νύμφη  Α  |  αδελφιδε]  +  μου  ΚΑΟ  | 
ολαφων  Ν*  (ελ.  Ν1)  |  ορη]  ρτ  τα  Ο  III  1 — 9  ρΐιιππια  εναη  ίη  Ο 
2  οιη  δη  (ηίί,ί  ρυίίιΐ5  και)  Ογ1  οιη  και  ι°  Λ  |  πΧατιαις  Β*νίι1£<Α  (-τειαις  ΒΌ) 3  ευροσαν]  ρΓ  εκαλεσα  αντον  και  ουχ  νπήκονσεν  μου  Α^ 5θ9 



III  4  ΑΣΜΑ 

Κ  Μ.η  ον  ηγάπησεν  η  ψυχή  μου  ε'ίδετε; 
4ώϊ  μικρόν  οτε  παρήλθον  α7τ'  αυτών, 

εως  ου  εύρον  ον  ηγάπησεν  ή  ψυχή  μου' 
(κράτησα  αυτόν  και  ουκ  άφηκα  αυτόν, 

εως  ου  εϊσήγαγον  αυτόν  εϊς  οίκον  μητρός  μου 
κα\  εις  ταμεϊον  της  συλΧαβούσης  μ*. 

5"Ω,ρκισα  υμάς,  θυγατέρες  Ιερουσαλήμ, 
εν  ταΊς  δυνάμεσιν  και  εν  ταϊς  Ισχύσεσιν  του  άγρού, 

εάν  εγε'ιρητε  κα\  εξεγείρητε  την  άγάπην  εως  αν  θέληση. 

6Τίς  αΰτη  ή  άναβαίνουσα  απ 6  της  έρημου, 
ώς  στελέχη  καπνού  τεθυμιαμενη 

σμυρναν  και  λ'ιβανον  άπο  πάντων  κονιορτών  μυρεψού; 
7ίδού  ή  κλίνη  του  Σαλωμων, 

έξήκοντα  δυνατοί  κύκλω  αυτής 
άπο  δυνατών  Ίσραήλ' 

8 πάντες  κατέχοντες  ρομφαίαν, 
δεδιδαγμενοι  πόΧεμον 

άνηρ  ρομφαία  αυτού  επ\  μηρον  αυτοί) 
άπο  θάμβους  εν  νυζίν. 

Ο        9φορεϊον  εποίησεν  εαυτω  ό  βασιλεύς  Σαλωμων^ 
άπο  ξύλων  του  Αιβάνου· 

10στύλους  αυτού  εποίησεν  άργύριον, 
και  άνάκλιτον  αυτού  χρύσεον 

επίβασις  αυτού  πορφυρά, 
εντός  αυτού  λιθόστρωτον, 
άγάπην  άπο  θυγατέρων  Ιερουσαλήμ. 

ιτεξελθατε  και  'ίδετε 
εν  τω  βασιλεϊ  Σαλωμών, 

3  μη  ον  ηγαπ.]  ρΓ  η  νύμφη  τοι$  φυλαξιν  ειπεν  Κ  |  ιδετε  Β^ΑΟ  4  εκρα- 
τησά]  ρΓ  ευρουσα  τον  νυμφών  ειπεν :  πιοχ  ΐη  1x1  ρΓ  ενρουσα  αντον  Ν  |  αφηκα] 
αφήσω  Α  |  μητροί]  ρΓ  της  Ο  |  ταμειον  Β30  {-μιον  Β*13  Κ)]  ταμιειον  Α  5  ωρ- 
κισα]  ρΓ  τα*  νεανίδα.*  ορκίζει  η  νυμφη\  τούτο  δεύτερον  6  τι*  αυτη]  ρΓ 
ο  νυμφιο*  προ*  την  νυμφην  Χ  ρΓ  ο  νυμφιο*  Α  |  ωστελεχη  Α  |  ζμυρναν  Χ  \ 
μυρεψικου  Κ*  {-ψου  Κε-3)  7  Σολομών  Κ  8  ρομφαία]  ρομφαιαν  ΝΟ'"3  | 
μηρον]  ρΓ  τον  Ο  9  φοριον  ΧΑ  ηίαί  ̂   |  Σαλωμων]  Σολομών  Ν :  061:1:  ρβπεΓ 
ΐη  0  |  ξύλου  Κ  10  χρυσιον  Κ  |  επιβασει*  Α  11  ιδετε]  + θνγατερε* 
Σιώ\  Α  |  Σαλωμων]  Σολομών  Χ  +  θυγατέρες  Σιων 
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ΑΣΜΑ 

εν  τώ  στεφάνω  ώ  εστεφάνωσεν  αυτόν  η  μήτηρ  αυτοΰ 
εν  ημέρα  νυμφεύσεως  αυτοΰ 
και  εν  ημέρα  ευφροσύνης  καρδίας  αντον. 

ι         ̂ Ιδου  ει  καλή  πλησίον  μου,  Ιδού  ει  καλη. 
οφθαλμοί  σου  περίστεροι 
έκτος  της  σιωπησεώς  σου. 

τρίχωμα  σου  ως  άγέλαι  των  αιγών 
αϊ  άπεκαλύφθησαν  άπο  του  Γαλαάδ. 

2  2όΒόντες  σου  ώς  άγέλαι  τών  κεκαρμένων 
αϊ  άνέβησαν  άπο  του  λουτρού, 

αί  πασαι  διδυμευουσαι, 
και  άτεκνούσα  ουκ  εστίν  4ν  αύταις. 

3  3ώς  σπαρτίον  το  κόκκινον  χείλη  σου, 
και  η  λαλιά  σου  ώραία' 

ώς  Χέπυρον  ρόας  μήΧόν  σου 
έκτος  της  σιωπησεώς  σου. 

4  4ώ$·  πύργος  Ααυειδ  τράχηλος  σου, 
ό  οικοδομημένος  είς  θαΧπιώθ. 

χίλιοι  θυρεοί  κρέμανται  έπ'  αυτόν, πασαι  βολίδες  τών  δυνατών. 

5  5 δυο  μαστοί  σου  ώς  δυο  νεβροί  δίδυμοι  δορκάδος 
οι  νεμόμενοι  εν  κρίνοις. 

0        6εως  ον  διαπνενση  η  ημέρα  και  κινηθώσιν  αί  σκιαί, 
πορευσομαι  εμαυτώ  προς  το  όρος  της  σμυρνης 
και  προς  τον  βουνόν  του  Αιβάνου. 

7  7όΧη  καλη  εί  πΧησίον  μου,  και  μώμος  ουκ  εστίν  εν  σοι. 
8  Βδεύρο  άπο  Αιβάνου,  νύμφη,  δεύρο  άπ6  Αιβάνου· 

έΧεύση  και  διελεύση  άπο  άρχης  πίστεως, 
άπο  κεφαλής  Σανεϊρ  και  Έρμων, 

άπο  μανδρών  Χεόντων,  άπο  ορέων  παρδαλεων . 

9  9εκαρδ'ιωσας  ημάς,  άδεΧφη  μου  νύμφη- 
έκαρδίωσας  ημάς  £ν\  άπο  όφθαΧμών  σου, 

IV  1  πλησίον]  ρΓ  η  ΚΑ  |  αι]  οι  Κ*  (αι  Κε·α)  |  απο]  εκ  Κ  2  αυταΐϊ] 
αντοις  Α  3  το  κοκκινον]  ονα  το  Α  |  ροα?]  ρΓ  της  Α  4  οικοδομημένος 
Κ  |  6ΐ$]  εν  Κ*  (εκ  Ν0-1)  |  θαλφιωθ  Α  |  βολίδες]  ρτ  αι  Κ  5  νεβροι]  νεβλοι 
Κε  ·Μ?)  |  δίδυμοι]  +  δι  Κ*  (ΐιηρΓοΙ)  Κ1)  6  ογώ  ου  Α  |  η  ήμερα]  οιώ  η  Κ*  (1ια1> 
η  Κς·α)  |  ζμ-νρνη*  Κ  |  τρΡ  βοννον]  οιη  τον  ΒΛ  7  ει  καλη  Κ  |  πλησίον]  ρτ  η 
ΚΑ  8  απο  3°]  α7Γ  ΚΑ  |  Σανιεψ  Κ  |  Ερ^ων]  Αερμων  ΚΑ  9  ει>ι]  εν  Α 
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IV  ΙΟ ΑΣΜΑ 

εν  μια,  Ιν  βίματι  τράχηλων  σον. 
,0τι  εκαλλιώθησαν  μαστοί  σον  άπο  οινον,  ίο 

και  οσμή  ιματίων  σον  νπερ  πάντα  αρώματα  ; 

11  κηρίον  άποστάζονσιν  χείλη  σον,  νύμφη·  ιι 
μίλι  και  γάλα  νπο  την  γλώσσάν  σον, 
και  όσμη  Ιματίων  σον  ως  οσμή  Αιβάνον. 

12  κήπος  κεκλεισμένος  αδελφή  μον  νύμφη,  \ι 
κήπος  κεκλεισμένος,  πηγή  εσφραγισμενη' 

Ί3άποστολαί  σον  παράδεισος  μςτά  καρπον  άκροδρνων,  13 
κύπροι  μετά  νάρδων 

Ηνάρδος  κα\  κρόκος,  μ 
κάλαμος  και  κιννάμωμον 

μετά  πάντων  ξύλων  τον  Αιβάνον, 
σμύρνα  άλώθ  μετά  πάντων  πρώτων  μύρων 

15 πηγή  κήπον  και  φρέαρ  νδατος  ζώντος  ΐ5 
κα\  ροιζονντος  άπο  τον  Αιβάνον. 

ι6Έξεγ€ρθητι,  βορρά'  κα\  ερχον,  νότε,  ί6 
και  διάπνεν σον  κήπόν  μον,  κα\  ρενσάτωσαν  άρώματά  μον. 

1  καταβήτω  άδελφιδός  μον  εις  κήπον  αντον  ι  V 
και  φαγίτω  καρπον  άκροδρύων  αντον. 

^Έϊσήλθον  εις  κήπον,  άδελφή  μον  νύμφη'  (ι) 
ετρνγησα  σμύρναν  μον  μετά  άρωμάτων  μον, 

(φαγον  αρτον  μον  μετά  μ4\ιτός  μον, 
επιον  οίνόν  μον  μετά  γάλακτος  μον. 

φάγετε,  πλησίοι,  και  πίετε  και  μςθύσθητε,  άδελφοί. 

2>Έγώ  καθεύδω,  και  ή  καρδία  μον  άγρνπνεΐ.  ι 

ΝΑ  9  μια]  ενι  Χ0·3  |  τράχηλου  ΚΑ  10  σου  ι°]  +  αδελφή  μου  (νου  Ν*  μου  Ν1) 
νύμφη]  οτι  εκαλλιωθησαν  (-ωθη  Χ)  μαστοί  σου  Β^^'ΚΑ  |  ιματίων]  μύρων  Χ  | 
αρώματα]  ρτ  τα  ΧΑ  13  αποστολή  Ν0·3  (-λαι  Χ*α5)  |  παραδ€ΐσος]  +  ροων 
Χ0·3 Α*  (γο.5  ρ.  Α?)  14  καλαμον  Χ*  {-μο$  Κ€Ά)  \  κιναμμωμον  Χ*  (κινναμωμος 
Χ0·3)  |  Αιβανου]  Ααβανου  Χ*νίε1  |  ζμυρναΚ  \  αλωθ]  αλοη  Χ  ρΐ"και  Χ0·3  |  πρώτων] 
των  Α*  (πρωτ.  Α3)  15  κήπου]  κήπων  ΚΑ  |  οηι  και  ι°  ΧχΑ  16  εξβγερθητι] 
ρτ  η  νύμφη  Α3?™£  |  οιη  και  ι°  Α  VI  καταβητω]  ρχ  η  νύμφη  αιτείται  τον  πρα 
ινα\  καταβη  ο  νυμφιος  αυτού  Χ  |  αυτοί;  ι°]  μου  Α  |  βισηλθον]  ρν  ο  νυμφιος  προ* 
την  νυμφην  Ν  ρΓ  ο  νυμφιος  Α  |  κηπον  2°]  +  μου  Κε·3Α  |  σμνρναν]  σταφυλην  Κ 
φαγβτε]  ρτ  του  πλησίον  ο  νυμφιος  Χ  |  πλησιοι]  οι  πλησίον  μου  Κ0·3  οι  πλησίον  Α 
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ΑΣΜΑ Υ  ΙΟ 

φωνή  άδελφιδού  μου,  κρούει  ί'πι  την  θύραν  Β 
"Ανοιζόν  μοι,  άδελφή  μου,  η  π\ησίον  μου, 

περιστερά  μου,  τελεία  μου, 
οτι  ή  κεφαλή  μου  επλήσθη  δρόσου 

και  οι  βόστρυχοι  μου  ψεκάδων  νυκτός. 

3  3ε'ξεδυσάμην  τον  χιτώνά  μου,  πώς  ενδύσωμαι  αυτόν; 
ε'νιψάμην  τους  πόδας  μου,  πώς  μολυνώ  αυτούς; 

4  Λάδελφιδός  μου  άπεστειλεν  χεϊρα  αυτού  από  της  οπής, 
και  ή  κοιλία  μου  εθροήθη  επ  αυτόν. 

5  5άνεστην  εγώ  άνοίξαι  τω  άδελφιδω  μου, 
χείρες  μου  έσταζαν  σμΰρναν, 

δάκτυλοι  μου  σμΰρναν  πλήρη 
επ\  χείρας  του  κλείθρου. 

6  6?}νοιξα  εγώ  τω  άδελφιδω  μου, 
άδελφιδός  μου  παρήλθεν 

ψυχή  μου  εξήλθεν  εν  λόγω  αύτού' 
εζήτησα  αυτόν  κα\  ουχ  ευρον  αυτόν, 

ε'κάλεσα  αυτόν  και  ουχ  υπηκουσεν  μου. 
7  1  εύροσάν  με  οι  φύλακες  οι  κυκλοΰντες  εν  τή  πόλει, 

επάταξάν  με,  ετραυμάτισάν  με· 

ήραν  τό  θεριστρόν  μου  άπ'  εμού  φύλακες  τών  τειχεων. 

8  ^'Ω,ρκισα  υμάς,  θυγατέρες  Ιερουσαλήμ, 
εν  τοις  δυνάμεσιν  και  εν  τάΐς  ισχύσεσιν  του  άγρου, 

εάν  ευρητε  τον  αδελφιδόν  μου,  τι  άπαγγειλητε  αυτώ ; 
ότι  τετρωμενη  αγάπης  εγώ. 

9  9Τι  άδελφιδός  σου  άπό  άδελφιδού,  ή  καλή  εν  γυναιξίν, 

τ'ι  άδελφιδός  σου  άπό  άδελφιδού,  οτι  ούτως  ώρκισας  ημάς  ; 

ίο       10>Αδ€λφιδόί  μου  λευκός  και  πυρρός, 
2  φωνη]  ρΓ  η  ννμφη  εσθετε  τον  νυμφιον\  κρονοντα  εττι  την  θυραν  £\  |  ανοιξον]  ΜΑ 

ρν  η  νύμφη  ταδε  £<*  (ιιηα  ίηεΐ  βΐ  ρΓ  ο  ννμφιος        |  οι  βόστρυχοι  (βοστριχοι  Ν)] 
οιτι  οι  Κ*  (Ηίΐΐ)  οι  Κα··4)  |  φεχαδων  Κ  3  εξεδνσαμην]  ρΓ  η  ννμφη  ταδε  Χ  ρΓ 
η  ννμφη  Α  5  ανοιζαι  εγω  Κ  |  χείρες]  ρΓ  αι  Λ?1"Ε  |  εττι  χ.  τ.  κλ.  ο  δβςς 
εοηϊΐΐη^  6  παρήλθεν]  ε  ΟΧ  θ  οοιτ  Κ?  |  ψνχη]  ρΓ  η  Α  |  εξηλθεν] 
απηλΟεν  ϋ.  |  ονχ  νπηκονσεν]  ονκ  εττηκονσεν  Α        7  ΟΠ)  μου  8  αδελφιδόν] 
αδελφον  Ν*  (-φιδον  Κα  ;ι)  |  τι  ατταγγειλητε]  απαγγείλατε  ̂   |  τετρωμενη  αγάπης] 
αγάπης  τίτρωμίνης  Κ*  (-νη  Κ0  ί1)  |  εγω]  ειμι  Β8 β1  <8ϋΡ  ΓΛ8> ρΓ  ειμι  ΚΑ  9  τι 
Ι°]  ρΓ  αι  θνγατερες  Ιηλμ'  και  οι  φυ\\ακες  πνν  των  τιχεων]  πννθανονται  της 
νύμφης  Κ  |  σον  ΐ°]  μον  Κ*  (σον  Κ*-*1)  |  αδελφιδόν  ι°]  +  μον  Κ*  (υιη  μον  Κ0·1) 10  αδελφιδος]  \π  η  ννμφη  σημαινι  τον  αΐδελφιδον  οποίος  εστίν  Κ 
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V  11 ΑΣΜΑ 

Β  εκλελοχισμενος  άπό  μυριάδων. 

11  κεφαλή  αύτοΰ  χρνσίον  και  φάζ,  ιι 
βόστρυχοι  αυτόν  ελάται,  μέλανες  ώς  κόραξ. 

12 οφθαλμοί  αύτοΰ  ώς  περιστερα\  επι  πληρώματα  υδάτων  ιζ 
λελονσμεναι  εν  γάλακτι, 
καθήμεναι  Ιπ\  πληρώματα. 

Ι3σιαγόνες  αύτοΰ  ως  φιάλαι  τοΰ  αρώματος  φύουσαι  μυρεψικά,  ι$ 
χείλη  αύτοΰ  κρίνα  στάζοντα  σμύρναν  πλήρη. 

Ηχεΐρες  αύτοΰ  τορευταϊ  χρυσαϊ  πεπληρωμεναι  θαρσείς.  14 
κοιλία  αύτοΰ  πυξίον  ελεφάντινον  επ\  λίθου  σαπφείρου. 

τζκνημαι  αύτοΰ  στύλοι  μαρμάρινοι  ΐ5 
τεθεμελιωμενοι  επ\  βάσεις  χρυσάς· 

είδος  αύτοΰ  ως  Αίβανος,  εκλεκτός  ως  κέδροι. 

τ6φάρυγξ  αύτοΰ  γλνκασμοϊ  κάϊ  ολος  επιθυμία.  ι6 
ούτος  άδελφιδός  μου 

και  ούτος  πλησίον  μου,  θυγατέρες  Ιερουσαλήμ. 

Ι7Ποΰ  άπήλθεν  6  άδελφιδός  σου,  ή  καλή  εν  γυναιξίν ;  ιγ  (ι)  (ν 
ποΰ  άπέβλεψεν  ό  άδελφιδός  σου; 
κα\  ζητήσομεν  αύτόν  μετά  σοΰ. 

1' Αδελφός  μου  κατεβη  εις  κήπον  αύτοΰ  ι   (2)  VI 
6ΐί  φιάλας  τοΰ  άρώματος, 
ποιμαίνειν  εν  κήποις  και  συλλεγειν  κρίνα. 

2 εγώ  τώ  αδβλφιδώ  μου  και  αδβλφιδόϊ  μου  εμοί,  2  (3) 
6  ποιμαίνων  εν  τοις  κρίνοις. 

3Καλή  βΓ  πλησίον  μου,  ώς  εύδοκία,  3  (4) 
ωραία  ώς  Ιερουσαλήμ, 
θάμβος  ώς  τεταγμένοι. 

Αάπόστρε^\τον  οφθαλμούς  σον  άπ εναντίον  μου, 
ότι  αύτοϊ  άνεπτέρωσάν  με. 

ΚΑ       10  απο]  εκ  Κ*  (απο  Κ0·3)  11  και  φαξ]  κεφαζ  Κ  12  οφθαλμοί]  ρΓ 
οι  ΚΑ  |  λελουμεναι  ΚΑ  |  πληρώματα  2°]  +  υδάτων  ΚΑ  13  φιάλες  Α  | 
'ςμυρναν  Κ  15  βασις  ΚΑ  |  ιδο$  Α  17  που  ΐ°]  ρΓ  πυνθανονται  της  ννμφης]  αι 
θυγατέρες  Ιηλμ  που\  απηλθεν  ο  αδελφιδος]  αυτής  Κ  VI  1  αδελφός]  αδελ- 
φιδος  ΚΑ  ρΓ  η  δε  νύμφη  αποκρίνεται  Κ  |  αυτού]  μου  Α  2  αδ^λ^ιδοί]  ρΓ 
ο  ΚΑ  3  καλη]  ρΓ  ο  νυμφιος  προς  την  νυμφην  Κ  ρΓ  ο  νυμφιος  Α  |  «]  η  Κ 
4  απεναντιον  μου  οφθ.  σου  Κ  |  μου]  (μου  Α 
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ΑΣΜΑ VI  12 

τρ'ιχωμά  σον  ώς  άγεΧαι  τών  αιγών  Κ 
αί  άνεφάνησαν  απο  τον  Γαλαάδ, 

(β)  5        5οδόΐ'Τ6ϊ  σου  ώ?  άγελαι  των  κεκαρμενων 
αι  άνεβησαν  απο  τον  Χοντρού, 

αί  πάσαι  διδνμενονσαι, 
και  άτεκνονσα  ονκ  εστίν  εν  αίιταΐς. 

ώς  σπαρτ'ιον  το  κόκκινον  χείλη  σον, 
και  η  λαλιά  σον  ωραία. 

(7)  6        6ώς  Χέπυρον  ρόας  μήΧόν  σον 
εκτός  της  σιωπησεώς  σον. 

(δ)  7        7  έξήκοντά  εισιν  βασίΧισσαι,  και  όγδοηκοντα  παΧΧακαί, 
και  νεάνιδες  ών  ονκ  εστίν  αριθμός· 

(9)  8        8 μία  εστίν  περιστερά  μον,  τεΧεία  μον, 
μία  εστίν  ττ\  μητρϊ  αντης, 
εκΧεκτη  εστίν  ττ\  τεκονστ]  αντης. 

ε'ίδοσαν  αντην  θνγατερες  και  μακαριονσιν  αντην, 
βασίΧισσαι  και  γε  παΧΧακαί,  και  αίνεσονσιν  αντην. 

(ίο)  9        9Τίς  αντη  η  εκκνπτονσα  ώσεί  όρθρος, 
καΧη  ώς  σεΧηνη,  εκΧεκτη  ώς  ό  ηΧιος, 
θάμβος  ώς  τεταγμεναι ; 

(ιι)  ίο       10Ει?   κηπον    καρνας   κατεβην    Ιδειν    εν  γενημασιν   τον  χει- 
μάρρου, 

ιδεϊν  εί  ηνθησεν  η  αμπεΧος, 

εξηνθησαν  αί  ρόαι' 
εκεί  δώσω  τονς  μαστούς  μον  σοι. 

(12)  ιι        1ιουκ  εγνω  η  ψνχη  μον  (θετό  μ€  άρματα  Άμειναδάβ. 

(VII)  (ι)   ΐ2       12*Έπίστρεφε,  επίστρεφε,  η  Σονμανεΐτις' 

4  ανεφανησαν]  ανεβησαν  £\  \  νεφανησαν  απο  του  Γαλααδ  δΙίρ  τα«  Β1νί<*  ΝΑ 
5  ατεκνονσαι  ^*<-'»  (γ3,§  ι  Κ^ί™1))  |  αυταις]  αυτού  Λ  |  το  κοκκινον]  οιη  το  ΚΑ 
6  ροας]  ρΓ  της  Βα1)ΚΑ  8  οηι  εστίν  3°  ̂*  (Ηαΐ^  Κς'·η)  |  αι/τ?75  2°]  αυτήν 
^Γ  ;ι  |  οηι  γε  Α  |  οιη  και  3°  ̂   9  τι$]  \π  θυγατέρες  και  βασιλίσσαι  ειδον 
την  νυμφην]  και  εμακαρισαν  αυτήν  ̂   ρΓ  η  νύμφη  Α  |  εκκυπτουσα]  εγκυ- 
■πτουσα  (εγκυπτ  δΐιρ  Γα$)  Α*  |  εκλεκτή  ο  ρΓαοο  οοηϊηη^  Κ  [  ο  τ/λιοί]  οιη  ο  Χ  ( 
τεταγμένη  Ι!  ι|'  10  ει$  κηπον]  ρΓ  ο  νυμφιος  προ%την  νυμφην  Κ  |  καρυας] 
καροιαν  &  \  γενηματι  ς\Α  |  εξηνθησαν]  ει  ηνθησαν  Α  |  6Κ«]  ρΓ  η  νύμφη  ταδε 
προ<;  τον  νυμφιον  |  σοι]  σου  Λ  11  η  ψυχη]  οιη  η  Χ  ]  Αμειναδαβ  Ι3Α*ν"'] 
Αμιναδαβ  ̂ Αα  12  επίστρεφε  ι  °]  ρ  γ  ο  νυμφωΐ  προς  την  νυμφην  Ν  |  Σοι>- 
μαζ^ιτίϊ]  Σουλαμιτις  ϊνΛ 
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VII  I  ΑΣΜΑ 

Β  επίστρεφε,  επίστρεφε,  και  οψόμεθα  εν  σοι. 

'Τί  οψεσθε  ςν  ττ}  Σονμανείτιδι;  ι  VII 
η  ερχόμενη  ως  χοροί  τών  παρεμβολών. 

^Ώραιώθησαν  διαβήματα  σον  εν  ύποδήμασιν,  (2) 
θύγατερ  Ναδά/3. 

ρυθμοί  μηρών  σον  όμοιοι  όρμίσκοις, 
έργον  τεχνίτου. 

^ομφαλός  σον  κρατήρ  τορευτός,  τ.  (3) 
μή  ύστερούμενος  κράμα' 
κοιλία  σον  θιμωνιά  σίτου  πεφραγμενη  ίν  κρίνοις. 

3  δύο  μαστοί  σον  ως  δύο  νεβροΧ  δίδυμοι  δορκάδος'  3  (4) 
4ό  τράχηλος  σον  ως  πύργος  ελεφάντινος.  4  (δ) 

οι  οφθαλμοί  σον  ως  λίμναι  εν  'Έσεβών, 
εν  πύλαις  θνγατρός  πολλών, 

μνκτηρ  σον  ως  πύργος  τον  Αιβάνον 
σκοπεύων  πρόσωπον  Ααμασκον. 

5  κεφαλή  σον  επι  σε  ως  Κάρμηλος,  5  (ό) 
και  πλόκιον  κεφαλής  σον  ως  πορφύρα, 
βασιλεύς  δεδεμενος  εν  παραδρομαϊς. 

'.  ωραιώθης,  και  τί  ήδύνθης,  6  (7) 
αγάπη,  εν  τρνφαϊς  σον; 

7  τούτο  μεγεθός  σον  η  (δ) 
ωμοιώθης  τώ  φοινίκι, 
και  οι  μαστοί  σον  τοϊί  βότρνσιν. 

8ειπα  Άναβήσομαι  επί  τω  φοινίκι,  8  (9) 
κρατήσω  των  ύψεων  αύτοϋ' 

κάϊ  έσονται  δη  μαστοί  σον  ως  βότρνες  της  αμπέλου, 
και  οσμή  ρινός  σον  ως  μήλα, 

9  και  ό  λάρνγξ  σον  ως  οίνος  ό  αγαθός,  9  (ΙΟ) 
πορενόμενος  τώ  άδελφιδώ  μον  εις  ευθύτητα, 

VII  1  τι]  ρ  γ  ταις  βασιλισσσαις  και  ταυ  θυγατρασιν  ο  νυμφιος  τάδε  Χ  ( 
Σουμανειτιδι]  Σονλαμιτιδι  ΚΑ  |  ωραιωθησαν]  ρΓ  τι  Α  |  Ναδα/3]  Αμιναδαβ  Α  \ 
έργον]  εργω  χειρών  Α  2  κράματος  ΚΑ  \  θειμωνια  Ν  4  ο  τράχηλος] 
οιώ  ο  ΚΑ  |  οι  οφθαλμοί]  οηΐ  οι  ΚΑ  6  ηδυνθης]  ηδννηθης  Κ  7  ωμοιωθης] 
ομοιωθητι  Κ  υιμοιωθη  Α  (ο  ρι-αεο  εοηΐυη§)  |  βοτρνσι  Α  8  εττι]  εν 
Α  |  κρατήσω]  ρ  γ  και  Κ*  (οηι  και  Κ0·3)  |  οιτι  και  ι°  Ν*  (ηαο  Κε·Λ)  9  ο 
λαρυγξ]  οηι  ο  ΚΑ*  (δΐιρεΓδεί"  Αα?)  |  ο  αγαθός]  οηι  ο  Α  |  πορενομενοί]  ρΐ  η 
ννμφη  Κ 
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ΑΣΜΑ νπι  6 

ικανουμενος  χειλεσιν  μου  και  οόουσιν. 

(ιι)  ίο       Ι0Έγώ  τω  άδεΧφιδω  μου, 
και  έπ'  εμε  η  επιστροφή  αυτού. 

(12)  ιι       ΤΙεΧθε,  άδεΧφιδε  μου,  έζέΧθωμεν  είς  άγρόν, 
αύΧισθώμεν  εν  κώμαις· 

(13)  ΐ2       12  όρθρίσωμεν  εις  άμπεΧώνας, 
'ίδωμεν  ει  ήνθησεν  ή  άμπεΧος, 
ήνθησεν  ό  κυπρισμός,  ήνθησαν  αϊ  ρόαι' 

εκεί  δώσω  τους  μαστούς  μου  σοι. 

(14)  ΐ3       13°*  μανδραγόραι  έδωκαν  όσμην, 
και  67Γ1  θύραις  ημών  πάντα  άκρόδρυα, 
νεα  προς  παΧαιά,  άδεΧφιδε  μου,  ετηρησά  σοι. 

ι         *τίς  δώη  σε  άδεΧφιδόν  μου,  θηΧάζοντα  μαστούς  μητρός  μου; 
εύρούσά  σε  εξω  φιΧησω  σε,  καίγε  ουκ  εξουδενώσουσίν  μοι. 

2        2  παραΧημψομαί  σε,  είσάξω  σε  είς  οίκον  μητρός  μου 
και  είς  ταμείον  της  συΧΧαβούσης  με· 

ποτιώ  σε  άπο  οίνου  του  μυρε-^τικού, 
άπο  νάματος  ροών  σου. 

3  ̂ ευώνυμος  αυτού  νπο  την  κεφαΧην  μου, 
και  η  δεξιά  αύτού  περιΧήμψεταί  με. 

4  Α"Ωρκισα  υμάς,  θυγατέρες  ΙερουσαΧημ, 
εν  ταΊς  δυνάμεσιν  και  ταϊς  Ισχύσεσιν  του  αγρού, 

εάν  εγε'ιρητε  και  εξεγείρητε  την  άγάπην  εως  αν  θεΧησί]. 

5  5Τίς  αύτη  η  άναβαίνουσα  ΧεΧευ καθισμένη, 
επιστηριζομενη  επι  τον  άδεΧφιδόν  αυτής; 

Ύπό  μήΧον  εζηγειρά  σε· 
εκεί  ώδίνησεν  σε  ή  μητηρ  σου, 
εκεί  ώδίνησεν  σε  η  τεκούσά  σου. 

6  6 θες  με  ως  σφραγίδα  επί  την  καρδίαν  σου, 
9  χειλεσιν]  ρΓ  εν  Α  12  ειδωμεν  ̂   13  μανδραγόρες  Α  |  οσμην]  +  ΝΑ 

αντων  Κ  |  ημων]  νμων  Α  VIII  1  αδελφιδε  Λ  |  εξουδενησουσιν  Α  |  μοι]  με 
^β(νί(1)ο.β^  2  ευ  2°]  ρΓ  εισαξω  σε  Κ·11"^  |  ταμειον  (-μιον  Κ)]  ταμιειον  Α  | 
σον]  μου  1>:ι1>Α  3  η  δεξιά]  Ο  ΠΙ  η  Α  4  ταυ  ισχ.]  ρτ  εν  £\Α  |  εαν]  τι  ΚΑ  | 
ίξεγειρ/τε]  ρτ  εαν  Β;ιΙ>  ρΓ  τι  Κ°·*Α  5  τυ]  ρΓ  αι  θυγατέρες  και  αι  βασιλισσαι 
και  οι  του  νυμφιου  είπαν  ̂   |  ΧελευκανΟισμενη  ΚΑ  |  ι»7το]  ρτ  ο  νυμφιος  ταδε 
προς  την  νυμφην  ̂   ρτ  ο  νυμφιοϊ  Λ  |  σοι;  2"]  σε  Β^0,3, 
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VIII  7  ΑΣΜΑ 

Ρ)  ώς  σφραγίδα  εττί  τον  βραχίονα  σον 
οτι  κραταιά  ώς  θάνατος  αγάπη, 

σκΧηρός  ως  αδης  ζηΧος· 
περίπτερα  αυτής  περίπτερα  πυρός,  φΧόγες  αυτής· 

7  ύδωρ  ποΧύ  ου  δυνησεται  σβεσαι  την  άγάπην,  η 
κα\  ποταμοί  ού  συνκΧύσουσιν  αυτήν, 

εάν  δω  άνηρ  τον  πάντα  βίον  αυτού  εν  τη  αγάπη, 
εζουδενώσει  εζουδενώσουσιν  αυτόν. 

^ΑδεΧφη  ημϊν  μικρά  και  μαστούς  ουκ  ̂ 'χει.  8 
τί  ποιησωμεν  τη  άδεΧφη  ημών 
εν  ήμερα  η  εάν  ΧαΧηθη  εν  αυτί]; 

9εί  τείχος  εστίν,  οίκοδομησωμεν  επ'  αυτήν  επάΧξεις  αργυράς·  ο 
κα\  ει  θύρα  εστίν,  διαγράψωμεν  επ'  αύτην  σανίδα  κεδρίνην. 

Ι0Έγώ  τείχος,  κα\  μαστοί  μου  πύργοι·  ίο 
εγώ  ή'μην  εν  όφθαΧμοΊς  αυτών  ώς  εύρίσκουσα  ειρηνην. 

ΧΙαμπεΧών  εγενηθη  τω  ΣαΧωμών  εν  ΒεεθΧαμών  ιι 
εδωκεν  τον  άμπεΧώνα  αυτού  τοις  τηρούσιν, 
άνηρ  οϊσει  εν  καρπώ  αυτού  χιΧίους  αργυρίου. 

Ι2άμπεΧών  μου  εμος  ενώπιον  μον  ΐ2 
οι  χίλιοι  ΣαΧωμών,  κα\  οι  διακόσιοι 
το7ς  τηρούσι  τον  καρπον  αυτού. 

13Ό  καθήμενος  εν  κηποις,  13 
εταίροι  προσεχοντες  τη  φωνη  σου·   άκούτισόν  με. 

1ΑΦυγε,  άδεΧφιδε  μου,  κα\  ομοιώθητι  τη  δορκάδι  ΐ4 
η  τω  νεβρώ  τών  εΧάφων  επ\  ορη  αρωμάτων. 

ΚΑ  6  σκληρον  Α  |  ζήλος]  ϊη  ζ  Γ25  Σΐϋη  Β?  (ζήλος  Β*ίθΓΐ)  |  πτερηττερα  (ι°)  Α*  | 
φλόγες]  φλογός  Κ*  άνθρακες  πυρός  φλόγες  Κ0·3  7  συνκλυσουσιν  {συγκλ.  Β13)] 
συνκλισουσιν  Α  |  εξουδενωσουσιν]  εξουθενησουσιν  Κ  εξουδενησουσιν  Α  8  ημίν 
Β*1***]  ημών  Β^Κ^Α  |  εαν]  αν  ΚΑ  9  ει  2°]  η  Κ*  (ει  Κε·3)  10  εγω  ι°]  ρΓ 
η  νύμφη  παρρησιαξετε  Κ  )  μαστοί]  ρΓ  οι  Κ  |  ττυρ-γοι]  ρΓ  ως  ΚΑ  |  αντων]  αντου  ΚΑ  | 
ο ηι  ως  Α  \  ειρηνην]  χάριν  Κ  11  εγενηθην  Α  |  Σολομών  Κ  |  Βεεθλαμων] 
Βεελλαμων  Κ  Βεελαμων  Α  |  οηι  ανηρ. .  .αργυρίου  Α  |  αργυρίου]  αργυριους  (αργυρίου 
Κ0·*)  αυτού  Κ*  12  Σαλωμων]  τω  Σολομών  Κ  |  διακόσιοι]  δισχιλιοι  Κ*  (διακ. 
Καί1)  |  τηρουσιν  Κ  13  ο  καθημ.]  ρ·Γ  τ/  νύμφη  Κ  \  εταίροι]  έτεροι  Κ  |  τη  φωνη 
σου]  την  φωνην  σ.  Κ  ο  56ης  οοηίιηΐ£  ΚΑ         14  </ηγ/6]  φεύγε  Α  |  οηι  /χογ  Κ 
(η&ΐ)  Κ0·3)  |  τω  νεβρω]  οηι  τω  Α  |  των  ελαφων]  οηι  τω^  Κ*  (1ιαΙ>  Κ°-*)  Α  |  ορη] 
ρΓ  τα  ΚΑ  |  αρωμάτων  ΒΚ0·3]  κοιλωμάτων  Κ*Α 8αηδ0Γ  άσμα  Β  άσμα  ασμάτων  ΚΑ 

δΐϊοη  35ΐ  ΒΚ  357  Α 
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I  Ω  Β 

I   ι  ΑΝΘΡΩΠΟΣ  τις  ην  ίν  χώρα  τη  Αύσίτιδι  ω  όνομα  Ίώβ·  Β 
κα\   ην   6   Άνθρωπος    εκείνος    αληθινός,    άμεμπτος,  δίκαιος, 

θεοσεβης, 

άπεχόμενος  από  παντός  πονηρού  πράγματος. 

2  2 εγενοντο  δε  αύτω  ν'ιοί  επτά  και  θυγατέρες  τρεις. 
3  3  και  ην  τα  κτήνη  αυτοί)  πρόβατα  επτακισχίλια, 

κάμηλοι  τρισχιλιαι, 
ζεύγη  βοών  πεντακόσια, 
ονοι  θηλειαι  νομάδες  πεντακόσιοι. 

κα\  υπηρεσία  πολλή  σφόδρα 

και  εργα  μεγάλα  ην  αύτώ  επ\  της  γης' 
κα\  ην  ό  άνθρωπος  εκείνος  ευγενής  τών  αφ'  ηλίου  ανατολών. 

4  4  συμπορευόμενοι  δε  οι  υιο\  αυτοΰ  προς  αλλήλους 
εποιοΰσαν  πότον  καθ*  εκάστην  ημεραν, 

συμπαραλαμβάνοντες  άμα  και  τάς  τρεις  άδελψάς  αυτών 
εσθίειν  και  πίνειν  μετ  αύτών. 

5  5 και  ώς  αν  συνετελεσθησαν  α'ι  ημεραι  του  πότου, 
άπεστελλεν    Ίώ/3    και    εκαθάριζεν    αυτούς    άνιστάμενος  το 

πρωί, 
καί  προσεφερεν  περί  αύτών  θυσίαν  κατά  τον  αριθμόν  αυτών 

και  μόσχον  εν  α  περ\  άμαρτίας  περ\  τών  ψυχών  αύτών 

I  1  ΟΠ)  τις  Α  |  Αυσειτιδι  £ν  |  αμεμπτος  δίκαιος  αληθεινος  Α  3  τρισχι-  ΜΑ 
λιοι  Α  |  πεντακοσιαι]  πεντακόσιοι  Α  4  σννπορενομενοι  ^  |  αντον  οι  νιοι 
\\*  (οι  χίοι  αυτού  Κ0·4)  |  αλληλοοχ]  εαυτούς  Κ*  (αλλ.  £\ς··4)  |  εποιοΰσαν]  εποιουν 
^ο.,α^  |  συνπαρα\αμβανοντες  Κ  5  συνεελεσθησαν  Κ*  (σννετ.  Κ1)  |  απί- 
στίΐΚεν  Α  |  και  προσεφερεν]  προσεφερεν  τε  Α  |  περι  αυτών  θυσιαν]  π.  αντ. 
Ουσίας  Κ€;ι  θυσίας  π.  αντ.  Α  |  αριθμόν]  καϋαρισμον  Κ*  (αριθμ.  ̂ ·3)  [  περι 
3ϋ]  νπερ  Α 
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ι  6 ΙΩΒ 

Β  'ελεγεν  γάρ    Ιώβ  Μη   ποτε  οί  νιοι  μον  εν  ττ)  διάνοια  αυτών 
κακά  ένενόησαν  προς  θεόν. 

ούτως  ούν  έποίει  Ία>/3  πάσας  τάς  ημέρας. 

6  Και  ώς  έγένετο  η  ημέρα  αντη,  6 
και   ιδον   ηλθον  οί   άγγελοι  τον   θεον   παραστηναι  ενώπιον 

τον  κνριον, 
και  ό  διάβολος  ήλθεν  μετ  αντών. 

7  και  είπεν  ό  κύριος  τω  διαβάλω  Πόθεν  παραγέγονας  ;  η 
και  άποκριθε\ς  ό  διάβοΧος  τω  κνρίω  είπεν 

ΤΙεριεΧθών   την   γην    και   έμπεριπατησας   την    νπ^  ούρανόν 
πάρειμι. 

8 και  είπεν  αυτω  ό  κνριος  8 
ΤΙροσέσχες  τί}  διάνοια  σον  κατά  τοΰ  παιδός  μον  Ίώ/3  ; 

οτι  ουκ  εστίν  κατ'  αυτόν  τών  επί  της  γης, 
άνθρωπος  άμεμπτος,  αληθινός,  θεοσεβης, 
άπεχόμενος  από  παντός  πονηρού  πράγματος. 

9 άπεκρίθη  δε  ό  διάβολος  και  είπεν  εναντίον  τον  κνρ'ιον'  $ 
Μη  δωρεάν  σέβεται  Ίώ/3  τον  κνριον ; 

10  ου  σν  περιέφραξας  τά  εξω  αντον  και  τα  εσω  της  οικίας  αύτου  ίο 
και  τά  εξω  πάντων  τών  όντων  αυτω  κύκλω ; 

τά  εργα  τών  χειρών  αντον  εύλόγησας, 

και  τά  κτήνη  αντον  πολλά  επο'ιησας  έπ\  της  γης. 
11  αλλά  άπόστειλον  την  \(ίρά  σον  και  άψαι  πάντων  ών  εχει·       τ.  ι 

βι  μην  εϊς  πρόσωπον  σε  ενλογησει. 

12τότε  είπεν  ό  κνριος  τω  διαβάλω  ΐ2 
Ιδού  πάντα  οσα  εστίν  αντω  δίδωμι  εν  τί)  χζιρί  σου, 
αλλά  αντον  μη  άψη. 

και  έξήλθεν  ό  διάβολος  παρά  τον  κνριον. 

ΝΑ      5  διάνοια]  κάρδια  Α  [  θεον]  ρ  γ  τον  Α£·ί  |  οιη  ονν  Α  |  οιη  Ίωβ  3°  Α  |  ημε· 
ρας]  +  αντων  Α  6  εγενετο  ως  Α  |  οπι  ιδου  Α  |  κνριον]  θν  Χ*  (κΰ 
Καί1)  |  αυτών]  +  περιεΧθων  την  γην\  και  εμπεριπατησας  την  νπ  ουρανοί  Α 
7  τω  διαβοΧω]  προς  τον  διαβοΧον  Α  |  ενπεριπατησας  Χ  8  κνριος]  θ'ς Α  |  παιδος]  θεράποντος  Α  |  κατ  αυτόν]  ανυς  όμοιος  αυτω  Α  |  της  γης]  οιη  της 
Χ  |  αμεμπτος]  +  δίκαιος  Ν^·»  <νίά)  Α  9  οηι  και  ειπεν  Α  |  εναντίον]  έναντι 
&\  |  τον  κυρίου]  οηι  του  Α  \  Ιωβ  σέβεται  Α  \  κυριον]  θν  Α  10  αντον  τα 
εξω  Α  |  εξω  2°]  έξωθεν  Α  |  αυτω]  αυτού  &ν  |  κύκλω]  κνκλοθεν  Α  \  τα  εργα]  τα 
δε  ε.  Α  |  αυτού  3°]  ον  ΐ650Γ  Α1  (αυτω^  Α*  νΪ£ΐ)  11  σε]  σον  Ν*  (σε  Νε  ί1) 
12  τοτε]  και  Α  |  αυτω]  αυτού  &\*  (-τω  ̂ ε;ι)  |  οιη  διδωμι  Α  \  σον]  +  δίδωκα 
Α  |  αλλα]  αλλ  £\  |  παρα  τον  κνριον]  απο  πρόσωπον  κν  Α 



ΙΩΒ  I  19 

ΐ3       13 και  ην  ως  η  ήμερα  αντη,  Β 
οί  υίοι  Ίώ/3  και  αί  θνγατερες  αυτόν 
επινον  οΐνον  εν  τη  οικία  τον  αδελφού  αυτών  του  πρεσβυ- 

τέρου. 
τα       14 και  ιδού  αγγεΧος  ήΧθεν  προς  Ίώ/3  και  είπεν  αντω 

Τα  ζεύγη  των  βοών  ηροτρία, 
και  αί  θήΧειαι  όνοι  εβόσκοντο  εχόμεναι  αυτών 

ΐ5       15 και  ε*Χθόντες  οί  αίχμαΧωτεύοντες  ηχμαΧώτενσαν  αντάς, 
και  τους  παΐδας  άπεκτειναν  εν  μαχαίραις· 

σωθείς  δε  ε'γώ  μόνος  ηΧθον  τον  άπαγγείΧαί  σοι. 
ι6       ι6ετι  τούτον  ΧαΧοϋντος  ήΧθεν   έτερος   άγγελος   και   είπεν  προς Ίώ/3 

Τΐυρ  επεσεν  εκ  του  ουρανού  και  κατεκανσεν  τα  πρόβατα,  και 

τούς  ποιμένας  κατεφαγεν  ομοίως· 
σωθείς  δε  εγώ  μόνος  ηΧθον  του  άπαγγείΧαί  σοι. 

ΐ7       17 ετι  τούτου   ΧαΧουντος  ήΧθεν   έτερος   αγγεΧος   και   είπεν  προς Ίώ/3 

Οί  ίππεϊς  εποίησαν  ήμίν  κεφαΧάς  γ, 
και  εκύκΧωσαν  τάς  καμήΧονς  και  ηχμαΧώτενσαν  αύτάς, 

και  τούς  παίδας  άπεκτειναν  μαχαίραις· 
εσώθην  δε  εγώ  μόνος  και  ηΧθον  του  άπαγγείΧαί  σοι. 

ιδ       ι8ετι  τούτου  ΧαΧοΰντος  αΧΧος  άγγεΧος  έρχεται  Χεγων  τώ  Ιώβ 
Ύών   υιών   σου  και  τών  θυγατέρων  σου  εσθιόντων  και  πι- 

νόντων  παρά  τω  άδεΧφω  αυτών  τώ  πρεσβντερω, 

19  19εζαίφνης  πνεύμα  μέγα  επηΧθεν  εκ  της  ερημον   και  ηψατο 
τών  τεσσάρων  γωνιών  της  οίκίας' 

και  επεσεν  η  οικία  επι  τά  παιδία  σον,  και  ετεΧεύτησαν 

13  ην]  εγενετο  Α  |  η  ήμερα]  Οϊϊϊ  η  Κ*  (ΗαΙί  ί·^·3)  |  οι  νιοι]  ρΐ  και  Λ  |  Ν 
Ιωβ]  ρτ  του  Α  |  οπι  αυτού  \\*  (Ηαΐ)  Κ0·*)  |  επινον]  ρΓ  ησθιον  και  $.0ΛΑ 
15  αιχμα\ωτενσαντε$  Κ  |  αυτας]  αυτούς  Α  |  άπεκτειναν]  επαταξαν  Α  |  μάχαι- 

ρας]   στοματι    μάχαιρας    Α  \   σωθείς   δε]  και  εσωθην  Α  |  ηλθον]   ρΐ  και 
Α  16  άγγελος]  +  προς  Ιωβ  Α  |  προς  Ιωβ]   αντω  Α  |  ουρανού]  +  επι 
την  γην  Λ  |  κατεκαυσεν]  κατεφαγεν  Α  |  κατεφαγεν]  κατεφλεξεν  £<*  (κατε- 
φαγ.  ̂ α  α)  κατεκαυσεν  Α  |  σωθείς  δε]  και  σωθείς  Κ  και  εσωθην  Α  |  ηλθον] 
ρτ  και  Α  17  ηλθεν.,.προς  Ιωβ]  έτερος  (τ  γρβογ  Α1)  άγγελος  έρχεται 
προς  Ιωβ\  και  λέγει  αντω  Α  |  ογπ  προς  Ιωβ  Ν*  (Ηαΐ)  Κ€ί)  |  κεφάλας]  αρχάς 
^^Α  |  γ']  τρεις  ΚΑ  (τρις)  \  άπεκτειναν]  απωλέσαν  Κ*  (απεκτιναν  |  μα- χαίραις] ρχ  εν  ΚΑ  |  εσωθην  δε]  και  εσωθην  Λ  18  αλλο?  αγγ.  έρχεται]  ερχ. 
έτερος  αγγ.  Κ  |  λέγων  τω  Ιωβ]  προς  Ιωβ  λέγων  Λ  |  τω  αδελφω]  ρν  του  (δϊο) 
νιω  σου  Α  19  επηλθεν]  οηι  Κ*  (Ιιαί»  Ν^3)  ηλθεν  Α  \  εκ]  απυ 
Α  |  ετίλευτησεν  ς\*  (-σαν  Χ') 
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1  2θ  ΙΩΒ 

Β  εσώθην  δε  εγώ  μόνος  καί  ηλθον  τού  άπαγγεΐλαί  σοι. 

Μ  ούτως  άναστάς  Ίώ/3  διέρρηξεν  τα  Ιμάτια  εαυτού 
κα\  εκείρατο  την  κόμην  της  κεφαλής, 

κα\  πεσών  χαμοί  προσεκύνησεν  21  και  είπεν 
Αυτοί  γυμνός  ςξηλθον  εκ  κοιλίας  μητρός  μου· 
γυμνός  και  άπελεύσομαι  έκεϊ. 

ό  κύριος  εδωκεν,  6  κύριος  άφείλατο· 
ως  τω  κυρίω  εδοξεν,  ούτως  έγένετο· 
ειη  το  όνομα  Κυρίου  εύλογημένον . 

82 εν  τούτοις  πάσιν  τοΙς  συμβεβηκόσιν  αντώ 
ουδέν  ημαρτεν  Ίώ/3  εναντίον  του  κυρίου, 
κα\  ουκ  εδωκεν  άφροσύνην  τω  θεώ. 

^Εγένετο  δε  ως  η  ημέρα  αϋτη 
κα\  ήΧθον  οι  άγγελοι  του  θεού  παραστηναι  έναντι  Κυρίου, 

και  ό  διάβολος  ήλθε  ν  εν  μέσω  αυτών 
παραστηναι  εναντίον  τού  κυρίου. 

'  κα\  είπεν  ό  κύριος  τω  διαβάλω  ΐΐόθεν  συ  ερχη  ; 
τότε  είπεν  ό  διάβολος  ενώπιον  τού  κυρίου 

Αιαπορευθεϊς    την    ύπ'    ούρανόν    κα\    έμπεριπατησας  την 
σύμπασαν  πάρειμι. 

3είπεν  δέ  ό  κύριος  προς  τον  διάβολον 
ΐΐροσέσχες  ουν  τώ  θεράποντί  μου  Ίώ/3  ; 

οτι  ουκ  εστίν  κατ'  αυτόν  τών  έπ\  της  γης, 
άνθρωπος  άκακος,  αληθινός,  άμεμπτος,  θεοσεβης, 
άπεχόμενος  από  παντός  κακού, 

ετι  δέ  εχεται  ακακίας· 
σι)  δέ  είπας  τα  υπάρχοντα  αυτού  δια  κενής  άπολέσαι. 

ΚΑ  19  εσωθην  δε]  και  εσωθην  Α  20  ουτως]  +  άκουσας  Α  |  Ιωβ  αναστας  Α  Ι 
εαυτού]  αυτού  £νΑ  |  κεφαλής]  +  αυτού  ̂ χ03  +  αντον  και  κατεπασατο  γή\  επι  της 
κεφαλής  αυτού  Α  \  προσεκύνησεν]  +  τω  κω  £<ε·ΛΑ  21  οηι  εκει  Χ0·3  (Γ681ΪΙ 
Κ·)  |  αφειλατο  (-λετο  Βε)]  ρΓ  ο  Ν*  (οπι  ο  |  ούτως]  όντως  κ  Ν0·3  ουτω  και 
Α  |  εύλογη  μεν  ον]+  εις  τους  αιώνας  Α  22  συμβεβησϊ\  Α*  (-βηκοσϊ\  Α3?) 
ουδέν]  ονχ  Α  \  Ιωβ]  +  ουδέν  Α  |  εναντίον]  έναντι  £\Α  |  τον  κνριον]  κϊ>  ονδε  εν 
τοις  χιλεσιν  αυτού  Α  II  1  έναντι]  εναντίον  Ο.  ενώπιον  Α  |  Κυρίου]  ρΓ 
τον  Κ  |  εν  μεσω  αυτών  ηλθεν  Α  |  οηα  παραστηναι..  .κνριον  (2°)  Κ*  (Ηαβ  £\0·Α)  | 
εναντίον]  έναντι  Α  \  του  κνριον]  οηι  τον  Α  2  ενώπιον]  έναντι  Α  |  του 
κνριον]  οτη  τον  Α  |  ενπεριπατησας  Α  \  σνμπασαν]  γην  Α  3  διαβολον] 
"Σαταναν  Α  \  άνθρωπος]  +  όμοιος  αντω  Α  |  άκακος. ..αμεμπτος]  αμεμπτος  δίκαιος αληθεινος  Α  \  απολεσαι  δια  κενής  Α 
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ΙΩΒ  π  9  ά. 

4  4ΰποΧαβών  δε  ό  διάβολος  είπεν  τω  κυρίω  Β 

Αερμα  ΰπερ  δέρματος· 
οσα  υπάρχει  άνθρώπω  υπέρ  της  ψυχής  αυτοΰ  εκτίσει. 

5  5ού  μην  δε   αλλά  άποστείΧας  την  χεϊρά  ο~ου  αψαι  των  οστών 
αυτού  και  των  σαρκών  αυτοΰ· 

ει  μην  είς  πρόσωπον  σε  εΰΧογήσει. 

6  6είπεν    δε    ό    κύριος    τω   διαβόΧω    Ίδοΰ    παραδίδωμί    σοι  αυ- 
τόν 

μόνον  την  ψυχήν  αυτοΰ  διαφύΧαξον. 
7  7εξήΧθεν  δε  ό  διάβοΧος  από  τον  κυρίου, 

κα\    επαισεν    τον    Ίώ/3    έλκει    πονηρω     από    ποδών  εως 
κεφαΧής. 

δ         *  και  εΧαβεν  οστρακον  Ίνα  τον  Ιχώρα  ξυτ], 
κα\  εκάθητο  επ\  της  κοπριάς  εξω  της  πόΧεως. 

9        9χρόνον  δε  ποΧΧοΰ  προβεβηκότος  είπεν  αυτω  ή  γυνή  αυτοΰ 
Μέχρι  τίνος  καρτερήσεις  Χεγων 

9»    9αΊδοΰ  αναμένω  χρόνον  ετι  μικρόν 
π ροσδεχόμενος  τήν  εΧπίδα  τής  σωτηρίας  μου  ; 

9&    9ΐ'ιδού  γαρ  ήφάνισταί  σου  το  μνημόσυνον  από  τής  γής, 
υιοί  κα\  θυγατέρες,  εμής  κοιΧίας  ώδϊνες  και  πόνοι, 
ους  είς  τό  κενόν  εκοπίασα  μετά.  μόχθων. 

9  ο    90  σΰ    τε    αυτός    εν    σαπρία    σκωΧήκων    κάθησαι  διανυκτερεύων 

αίθριος· 
9(3    9<λκάγώ  πΧανωμενη  και  Χάτρις, 

τόπον  εκ  τόπου  και  οίκίαν  εζ  οικίας, 
προσδεχομενη  τόν  ηΧιον  πότε  δυσεται, 

ίνα   άναπαΰσωμαι  τών   μόχθων   μου   και   τών  οδυνών  αϊ  με 
νΰν  συ  ν  εχ  ου  σι  ν. 

4  νττερ  ϊ°]  νττο  £\*  (νπερ  \  οσα]  ρΓ  πάντα  Κ*  ρΓ  και  πάντα  Κβ·8Α  |  αν- 
θρωπω]  ρτ  τω  Λ  |  νπερ  2°]  ρΓ  δώσει  Α  |  οιτι  εκτίσει  Α  5  μην  7°]  μη  Α 
6  μόνον  ο  ρΓαεο  οοηΐηη^  Κ  |  την  ψνχην]  την  δε  ψ.  ̂ *  (οιτι  δε  Κ0·*)  |  δια- 
φυΧαζον]  διατηρησον  Α  7  απο  ι°]  παρα  Α  |  εκει  Α*  (ελκβι  Α?)  |  εω{\ 
μέχρι  Κ°·3  8  ελαβεν]  +  Ίωβ  Α  |  τον  ιχ.  ξυη]  αποξεη  τον  ιχωρα  αυτού 
Α  |  και  2°]  +  αυτο5  Ν0··1  Α  9  χρόνοι;]  ρΓ  Ο516Π50  ΑΛ?ιη£  |  αι;τ-ω]  τω  Ιωβ 
Α  |  μέχρις  Α  9α  οιτι  αναμένω  Κ*  (Ιιηΐ)  Κ0·4)  |  μον]  αυτόν  Ν*  (μου  &ε·α) 
9  I)  το  μνημόσυνον  σου  Α  |  υιοι]  +  ο~ου  Α  |  εμηί\  ρΓ  τητ  Α  9  Ο  τε]  δε  Α  \ 
οιτι  καθησαι  Κ*  (Ηηΐι  καΟη.  [κίο]  Κ0·3)  καθισαι  Ανιά  9  (1  καγω]  και  εγω 
Α  |  πΧανωμενη]  πλανητις  6$°·8Α  (-τβι$)  |  τόπου]  +  περιερχομενη  Α  |  οικιαξ] 
+  περιερχομενη  Η0Λ  |  δυσεται]  δυση  Α  |  αναπαυσομαι  Λ  |  οιτι  μου  ΚΑ  \ 
οδυνών]  \)Χ  περιεχουσων  με  Α 
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ΙΩΒ 

Β        9 αλλά  είπόν  τι  ρήμα  εις  Κύριον,  και  τελεύτα.  9 

10  ό  δε  ε'μβλεψας  είπεν  αντί]  ίο 
Ωσπερ  μία  των  αφρόνων  γυναικών  ε*λάλησας' 
ει  τά  αγαθά  εδεξάμεθα  £κ  χειρός  Κυρίου,  τα  κακά  ουχ  υποί- 

σομεν ; 
εν  πάσιν  τούτοις  τοις  συμβεβηκόσιν  αντώ 

ουδέν  ημαρτεν   Ιωβ  τοίς  χείλεσιν  εναντίον  του  θεού. 

*1Άκούσαντες  δε  οι  τρείς  φίλοι  αύτοϋ  τά  κακά  πάντα  τά  επελ-  ιι 
θόντα  αύτώ, 

παρεγενοντο  έκαστος  εκ  της  Ιδίας  χώρας  πρυς  αυτόν, 
ΈΧειφάζ  ό  θαιμανών  βασιλεύς, 

Βαλδαδ  ό  Σαυχαίων  τύραννος, 

Σωφάρ  6  Μειναίων  βασιλεύς· 
και  παρεγενοντο  προς  αυτόν  ομοθυμαδόν 

του  παρακαλεσαι  και  επισκεψασθαι  αυτόν. 

12ίδόντες  δε  αυτόν  πόρρωθεν  ουκ  επεγνωσαν,  ι2 
κ  αϊ  βοήσαντες  φωντ/  μεγάλη  έκλαυσαν, 

§  0         ̂ ρηξαντες  έκαστος  την  εαυτού  στολην, 
και  καταπασάμενοι  γην. 

13παρεκάθισαν  αύτω  επτά  ημέρας  και  επτά  νύκτας,  ΐ3 
και  ούδβι?  αυτών  ελαλησεν 
εώρων  γάρ  την  πληγην  δεινήν  ουσαν  και  μεγάλην  σφόδρα. 

*Μετά  τούτο  ήνοιξεν  Ίώ/3  το  στόμα  αυτού  ι 
και  κατηράσατο  την  ημεραν  αυτού  2λεγων  2 

3Άπόλοιτο  η  ήμερα  εν  ή  εγεννηθην,  3 

ΚΑΟ       9  αλλα]  αλλ  ΚΑ  |  εις]  προς  Α  10  ωσπερ]  ρν  ινα  τι  Α  |  ελαλησας]  ρΓ 
ούτως  Α  |  ει]  ρ  Γ  ·  δίεηδο  Α3ϊπιε  |  Τα  αγαθά]  τα  μεν  αγ.  Α  \  τα  κακα]  τα  δε 
κακα  Α  |  τούτοις  πασιν  Α  [  ονδεν  ημαρτεν  Ιωβ]  ουχ  ημ.  I.  ουδε  εν  Α  |  χεί- 

λεσιν] +  αυτού  Α  11  επελθοτα  Α*  {-θοντα  \ν  ηιϊηϊο  δαρεΓδΟΓ]  Αη)  |  παρε- 
γενοντο ι°]  παρεγενετο  Κ  |  χωράς]  πόλεως  Α  |  αυτόν  ι°]  +  του  παρακαλεσαι 

και  επισκεψασθε  αντδ\  Α  \  Ελιφαζ  Α  \  θεμανων  Α  |  Βαλδα$  Α  |  Σανχαιων] 
Ανχ.  Α  |  Σωφαρ]  ρτ  και  Α  |  Μιναιων  Α  \  τον  παρακαλεσαι]  οιώ  του  Κ*  (Ιιαίι 
τον  &·Ά)  12  ρηξαντες]  +  δε  Α  \  γην]  +  επι  τας  κεφάλας  αντων  Α  13  πα- 
ρεκαθισαν]  παρεκαθψτο  Α  |  οπι  επτα  2°  Ν*  (ΙΐΣΐβ  |  οηι  και  ουδευ  αντων 
ελαλησεν  Χ  |  αυτών]  αντω  Β3ΐ>  |  ελαλησεν]  +  προς  αντον  λογον  Α^  [  ογπ  γαρ 
Ν*  (Ιιαβ  Ν^*)  |  ουσαν  δεινην  Κ  III  1  μετα]  ρΓ  και  Α  |  τοντο]  ταύτα  Α 
2  λέγων]  ρν  και  απεκριθη  Ιωβ  Α  3  εγεννηθην]  εγενηθην  (δΐο)  εν  αντη  Α 
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ΙΩΒ III  ιό 

και  ή  νύζ  εκείνη  ή  είπαν  Ιδού  αρσεν. 

Αή  ννξ  εκείνη  ε'ίη  σκότος, 
και  μή  άναζητήσαι  αυτήν  ό  κύριος  άνωθεν, 
μηδέ  ελθοι  εις  αυτήν  φέγγος· 

^έκλάβοι  δε  αυτήν  σκότος  και  σκιά  θανάτου, 

έπέλθοι  επ'  αυτήν  γνόφος. 
καταραθείη  ή  ημέρα  6 και  ή  νύξ  εκείνη, 

άπενέγκαιτο  αυτήν  σκότος· 
μή  ε'ιη  εις  ημέρας  ενιαυτού, 

μηδέ  άριθμηθείη  εις  ήμέρας  μηνών. 

7 αλλά  ή  νύζ  εκείνη  ε'ίη  οδύνη, 
και  μή  ελθοι  67τ'  αυτήν  ευφροσύνη  μηδέ  χαρμονή· 

8αλλά  καταράσαιτο  αυτήν  ό  καταρώμενος  τήν  ήμέραν  έκείνην, 
ό  μέλλων  τό  μέγα  κήτος  χειρώσασθαι. 

σκοτωσειη  τα  άστρα  της  νυκτός  εκείνης· 
υπομείναι,  και  εις  φωτισμον  μη  ελθοι, 
και  μή  ϊδοι  έωσφόρον  ανατέλλοντα. 

10 οτι  ου  συνέκλεισεν  πύλας  γαστρός  μητρός  μου· 
άπήλλαξεν  γαρ  αν  πόνον  από  οφθαλμών  μου. 

11  δια  τί  γαρ  εν  κοιλία  ουκ  έτελεύτησα; 
εκ  γαστρός  δε  έζήλθον  και  ουκ  ευθύς  άπωλόμην ; 

Ι2Γι>α  τί  δε  συνήντη σάν  μοι  τα  γόνατα; 
Ίνα  τι  δε  μαστούς  έθήΧασα ; 

13 νυν  αν  κοιμηθείς  ησύχασα, 
ύπνώσας  δε  άνεπαυσάμην 

Ι4μετά  βασιΧέων  βουΧευτών  γης, 
οι  ήγαυριώντο  επ\  ξίφεσιν, 

ι5ή  μετά  αρχόντων,  ων  πολύς  ό  χρυσός, 
οι  επλησαν  τούς  ο'ίκους  αυτών  αργυρίου, 

3  η  3°]  σν  Κ*  (°1Τ>  σ  Κ1)  I  οη1  εκείνη  £\Λ€  |  η  40]  ρτ  *ν  ΚΑΟ  |  ειπον  Α  Ν 
4  νυξ]  ήμερα  Κε1>ΑΟ  |  φέγγος]  φθεγγος  0  5  επελθοι]  ρΓ  και  Α 
5 — 6  οηι  καταραθείη ..  .σκότος  Κ*  (Ηαΐί  Κ0··"1)  5  ήμερα]  +  εκείνη  #Ρ·*  (εκιν.) 
Α  6  αττενεγκοιτο  Βίΐ5^ε·αΑΟ  |  ενιαυτων  Α  7  οδύνη]  οδυνηρά  ΑΟ 
8  καταράσαιτο  αυτήν]  κατ.  εαντην  Κ*  (αντ.  Κ1  °··1)  καταρασε  τοιαντην  ΑνιΛ  | 
χειρονσασΟ)  Α  9  υπομείναι]  ρΓ  και  μη  0*  (γ,ίβ  κ.  μ.  Ο)  |  βι$  φωτισμον  μη 
ελθοι]  615  φως  (φωτισμον  Κ0·3)  μ.  ε.  Κ*  μη  ελθοι\  και  μη  φωτισαι  Α  |  και  μη] 
μηδε  Α  |  ειδοι  0  10  απηλλαξε  Κ  απηλλαξ'εν  Α  \  πονον]  κοπον  Α 
12  ινα  τι  δε  (ΐ°)]  και  ι^α  τι  Α  |  σννηντησεν  Λ  |  τα  γόνατα]  οηι  τα  ΚΑ  |  έκ- 

λασα]-Ημ/>5  μου  Λ  14  βουλευτών]  ])Γ  και  Α  15  τ;]  και  Λ 



πι  17 ΙΩΒ 

η  ώσπερ  νήπιοι  οι  ουκ  ειδοι/  φως. 
11  εκεί  άσεβεϊς  εξεκαυσαν  θυμόν  οργής, 

εκεί  άνεπαύσαντο  κατάκοποι  τω  σώματι· 
13  ομοθυμαδόν  δε"  οι  αιώνιοι 

ουκ  ηκουσαν  φωνήν  φοροΧόγου. 

19μικρ6ς  καΐ  μέγας  ε'κεϊ  εστίν, 
και  θεράπων  δεδοικώί  τον  κύριον  αύτοΰ. 

20ΐνα  τί  γαρ  δεδοται  τοϊς  εν  πικρία  φως, 
ζωή  δε  ταΐς  εν  όδύναις  ψυχαϊς ; 

21  ο'Ι  όμείρονται  του  θανάτου  καϊ  ου  τυγχάνουσιν, 
ανορύσσοντας  ώσπερ  θησαυρούς" 

22  περιχαρείς  δε  εγενοντο  εάν  κατατύχωσιν. 
2λθάνατος  άνδρΐ  άνάπαυμα, 

συνεκΧεισεν  γαρ  ό  θεος  κατ'  αυτού. 
24  προ  γαρ  των  σίτων  μου  στεναγμός  ηκει, 

δακρύω  δε  εγώ  συνεχόμενος  φόβω. 

25 φόβος  γαρ  ον  εφρόντισα  ήΧθεν  μοι, 
και  ον  εδεδοίκειν,  συνήντησεν  μοι. 

*6οϋτε  ειρήνευσα  οϋτε  ησύχασα  οϋτε  άνεπαυσάμην, 
ήΧθεν  δε  μοι  οργή. 

ΙΎποΧαβών  δε  Έλειφά^  ό  θαιμανείτης  Χεγει 
2Μή  πολλάκις  σοι  ΧεΧάΧηται  εν  κόπω; 

Ισχύν  8ε  ρημάτων  σου  τίς  ύποίσει; 
3  ει  γαρ  συ  ενουθετησας  ποΧΧούς, 

κα\  χείρας  ασθενούς  παρεκάΧεσας, 
Αάσθενοΰντάς  τε  εξανέστησας  ρήμασιν, 

γόνασίν  τε  άδυνατούσιν  θάρσος  περιεθηκας· 

ΚΑΟ       17  εξεκανσαν  (εξεκανσα  0*:  ν  5υρεΓ50Γ  Ο3-)]  έπαυσαν  Α  |  τω  σώματι] 
οηι  τω  Α  18  οι  αιώνιοι  Β  Κ*]  δι  αιώνος  Κε·&  (Γεδίΐϋ  οι  αιων.  Χ?)  Α  οι 
αιώνιοι  οι  Ο  |  ονκ]  +  ετι  Α  |  φωροΧογου  ΚΑ  19  δεδοικω$]  ρΓ  ου  Κα1>Α 
20  πικρία]  +  ψνχης  Α  21  ομβιρονται]  ιμειρονται  Β5  |  του  θάνατον]  οηι  τον 
Α  |  ανορνσσοντες]  +  αντον  Κ€·Ά  (ροδίεα  ταβ)  Α  [  θησανρον  Α  22  εγινοντο 
Κ*  (εγεν.  Κ°-Ά)  |  κατατύχωσιν  (-σι  0)]  + θανάτου  Α  23  θάνατος]  +  γαρ  Α  | 
αναπανμα]  αναπανσις  Κ€·ΆΑ  (-σεις)  ̂   +  ου  ηδος  απεκρνβη  Α  \  θεος]  κς  Α 
24  ηκει]  ρΓ  μοι  Α  Ο  25  εφρόντισα  ΒΝ*(3]  εφοβουμην  Κ€·Ά  (ροδίεα  τεβίίΐ 
60ρ.)  ενλαβονμην  Α  26  ηρηνευσα  Α  |  οηι  δε  0  IV  1  Ελιφας 
Έλιφαζ  Α  |  θαιμανιτης  ΚΑ  θεμανιτης  0  2  υποισει]  οισει  0         3  ασθε- 

νούς] ασθενονντων  Α  4  τε  ι°]  δε  Α  |  ρημασι  ̂   |  τε  2°]  δε  Α  |  αδννα- 
τονσι  ̂   |  περιεθηκας  θαρσος  Α 
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ΙΩΒ 

ιν  ΐ9 

5  $νΰν  δε  ηκει  επι  σε  πόνος  και  τ)ψατό  σον,  σν  έσπούδασας.  Β 
6  6πότερον  ονχ  6  φόβος  σον  εστίν  εν  αφροσύνη, 

και  ή  εΧπίς  σον  και  ή  κακία  τής  όδον  σον ; 

7  7 μνήσθητι  ονν  τις  καθαρός  ων  άπωΧετο, 
ή  πότε  αληθινοί  όΧόριζοι  άπώΧοντο ; 

8  δκα#'  ον  τρόπον  'ίδον  τονς  άροτριώντας  τα  άτοπα· 
οι  δε  σπείροντες  αυτά  όδύνας  θεριονσιν  εαντοΐς. 

9  9 από  προστάγματος  Κνρίον  άποΧοννται, 
από  δε  πνεύματος  οργής  αντον  άφανισθήσονται. 

ίο       10 σθένος  Χεοντος,  φωνή  δε  Χεαίνης, 
γανρίαμα  δε  δρακόντων  εσβίσθη. 

ιι        11  μνρμηκοΧεων  ωΧετο  παρά  το  μη  'εχειν  βοράν, 
σκύμνοι  δε  Χεόντων  'εΧιπον  αΧΧήΧονς. 

ΐ2       Ι2ει  δε'  τι  ρήμα  άΧηθινόν  εγεγόνει  εν  Χόγοις  σον,  ̂   1ί  0 
ονθεν  αν  σοι  τούτων  κακόν  άπήντησεν. 

πότερον  ον  δεξεταί  μον  τό  ους  εξαίσια  παρ'  αντον  ; 
13       Ι3φόβω  δε  και  ή'χω  ννκτερινή 

επιπίπτων  φόβος  επ'  άνθρώπονς, 
ΐ4       **φρίκη  μοι  σννήντησεν  και  τρόμος, 

και  μεγάΧως  μον  τα  οστά  διεσεισεν, 

τ  5       15 και  πνεύμα  επ\  πρόσωπον  μον  επήΧθεν, 
έφριξαν  δε'  μον  τρίχες  και  σάρκες. 

ι6       16 άνεστην,  καϊ  ονκ  επεγνων 
'ίδον,  και  οίικ  ην  μορφή  προ  όφθαΧμών  μον, 
αλλ'  η  αϋραν  και  φωνήν  ήκονον 

\η       Ι?Ύί  γάρ  ;  μη  καθαρός  εσται  βροτός  εναντίον  τον  κνρίον; 
ή  από  των  έργων  αντον  άμεμπτος  άνήρ; 

ι8       ι8εί  κατά  παίδων  αντον  οι)  πιστεύει, 
κατά  δε  άγγεΧων  αντον  σκοΧιόν  τι  επενόησεν 

19       '9τονς  δε  κατοικονντας  οικίας  πηΧίνας, 

5  νυν]  νννι  Α€  |  σν]  +  δε  ΚΑΟ  |  εσπονδακατ  Α  6  ονχ]  ουχί  Α  ΝΑ< 
7  τυ]  οτι  ονδις  Α  |  ολορρι'ςοι  Β^'Φ  8  ειδον  ΚΟ'  |  αροτριουνταϊ  0  \  θερι- 
σουσιν  0  |  εαυτού]  εν  ακτου  Α  10  σθενο<ί\  δνναμις'  ισχνς  ΒηΙ"^  |  καυριαμα 
^  |  εσβεσθη]  εσβηΟη  <2  11  βοραν]  βορραν  Α€  |  ελειπον  Α  |  αλλτ/λοϊ  Ο 
12  ονδίν  Α  |  οπί  σοι  Α  [  κακών  Α  |  άπηντησεν]  σννήντησεν  μοι  Α  |  ττοτερον] 
+  ονν  Α  |  μον]  σου  Α  |  ον$]  4-  μου  Α  |  εξαίσια]  +  \εξεσιοι  γαρ  Α  13  φοβω] 
φόβοι  Κβ·*  φόβοι  Α  |  οιτι  δε  Α  14  φρίκη]  +  δε  ΚΑ  |  διεσεισεν]  σννεσισεν 
ΚΑ3?  σννεττεσε\  Α*  16  ανεστην]  ρ  γ  και  Α  |  ειδον  Κ  17  εναντίον  του κνρίον]  έναντι  κϋ  ΚΑ  19  τονς  δε]  εα  δε  τον*  Α 

δη 



IV  20 ΙΩΒ 

εξ  ων  και  αυτοί  εκ  του  αυτόν  πηΧου  ενμεν, 
επαισεν  αυτούς  σητός  τρόπον. 

20 και  από  πρω'ιθεν  μέχρι  εσπέρας  ουκίτι  είσίν, 
πάρα.  το  μη  δννασθαι  αντονς  εαντοϊς  βοηθησαι  άπώΧοντο. 

21  ενεφνσησεν  γαρ  αντοις  και  εξηράνθησαν, 
άπώΧοντο  παρά  το  μη  εχειν  αντονς  συφίαν. 

τε'πικάΧεσαι  δε,  ει  τις  σοι  νπακονσεται, 
η  ε"ι  τινα  άγγεΧων  άγιων  όψ·^. 

2 και  γαρ  Άφρονα  αναιρεί  οργη, 
πεπΧανημενον  δε  θανατοΙ  ζτμΧος. 

3εγώ  δε  εώρακα  άφρονας  ρίζαν  βάΧΧοντας, 

άΧΧ'  ενθεως  εβρώθη  αντών  η  δίαιτα. 
4  πόρρω  γενοιντο  οι  νιοι  αντών  από  σωτηρίας, 

κοΧαβρισθείησαν   δε   ε'πί   θύραις  ησσόνων,  και  ονκ  εσται  ό 
εξαιρούμενος. 

5ά  γαρ  εκείνοι  σννηγαγον,  δίκαιοι  εδονται, 
αντο\  δε  εκ  κακών  ονκ  εξαίρετοι  έσονται· 
εκσιφωνισθείη  αυτών  η  ίσχνς. 

6 ου  γαρ  μη  εξεΧθτ)  εκ  της  γης  κόπος, 
ουδέ  εξ  ορέων  άναβΧαστησει  πόνος· 

7  αλλά  άνθρωπος  γεννάται  κόπω, 
νεοσσοί  δε  γυπός  τά  ίψηΧά  πέτονται. 

8ού  μην  δε  αλλά  ε'γώ  δεηθησομαι  Κυρίου, 
Κυριον  δε  τον  πάντων  δεσπότην  επικαΧεσομαι, 

9 τον  ποιοΰντα  μεγάΧα  και  ανεξιχνίαστα, 
ενδοξά  τε  και  εξαίσια,  ων  ουκ  εστίν  αριθμός· 

10τόν  διδόντα  υετόν  ε'π\  την  γην, 
άποστεΧΧοντα  υδωρ  επι  την  ΰπ  ούρανόν 

ΝΑ       19  ων]  ου  Α  |  εσμεν  εκ  τον  αυτού  πηλού  Α        20  οιη  και  Α  |  μέχρι  (μέχρις 
Βα1))]  εως   ΚΑ  |  ονκ  ετι]  ρΓ  και  Α  |  παρά]  ρΓ  και  Α  21  αυτού] 
αντονς  Κ*  (-τοΐ5  Κ0""1)  |  εξηρανθησαν]  ετελεντησαν  Α  |  απωΧοντο.,.σοφιαν] 
και  παρα  το  μη  εχειν  αντονς  σοφιαν  άπωλοντο  Α  |  αντονς]  αντοις  Κ°·α 
V  1  σοι]  σου  Α  |  νπακονσεται]  εισακονσετε  Α  |  άγιων  αγγέλων  ΚΑ  3  εο· 
ρακα  ΚΑ  |  ευθέως]  ευθύς  Α  |  η  δίαιτα  αντων  εβρωθη  Α  4  γενοιντο]  εγε- 
νοντο  Α  |  αυτών]  αντου  Κ  |  κολαβρισθειησαν  Β 15  Κ  (-θιησαν)  κολαβρεισθειησαν 
Β*  σκολαβρισ θιησαν  Α  \  εξαιρούμενος]  ρΓ  ο  Κ  5  σννηγαγον]  εθερισαν  Α  | 
εξαίρετοι  έσονται]  εξερεθησονται  Α  \  εκσιφωνισθείη  (εκσειφων.  Β* Κ  εκσιφον. 
ΒΒνίά  εξιφων.  Α)]  ρΓ  και  Α  6  της  γης]  οηι  της  Α  7  γεννάται  κοπω]  εν 
κοπω  γεννάται  Α  |  γυπών  Κε&Α  8  αλλα]  αλλ  ΚΑ  |  πάντων  δεσποτην] 
παντοκράτορα  Α  10  την  γην]  της  γης  Α  \  άποστεΧΧοντα]  ρ  Γ  τον  Α 
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ιι        11  τον  ποιονντα  ταπεινούς  είς  νψος,  Ε 
και  άπολωλότας  εζεγείροντα· 

ΐ2       Ι2διαλλάσσοιτα  βονλας  πανούργων, 
κα\  ου  μη  ποιησονσιν  αι  χείρες  αυτών  αληθές. 

13       ηό  καταΧαμβάνων  σοφούς  (ν  τη  φρόνησα, 
βουΧην  δε  πολύπλοκων  εζεστησεν 

ΐ4       14 ημέρας  συναντησεται  αντοϊς  σκότος, 
το  δε  μεσημβρινόν  ψηΧαφησαισαν  Ίσα  ννκτί. 

ΐ5       ̂ αττο'λοιι/ΓΟ  δε  εν  πολεμώ, 
αδύνατος  δε  εζεΧθοι  εκ  χάρος  δννάστον 

ι6       ι6εϊη  δε  άδυνάτω  ε'Χπίς, 
αδίκου  δε  στόμα  εμφραχθε'ιη. 

17       17 μακάριος  δε  άνθρωπος  6ν  ηλεγξεν  ό  κύριος- 
νουθετημα  δε  ΤΙαντοκράτορος  μη  άπαναίνον. 

ι8       ιΒαύτός  γαρ  άλγεϊν  ποιεί  και  πάλιν  άποκαθίστησιν 
επαισεν,  και  αί  χείρες  αντοϋ  Ιάσαντο. 

19       19ε'£άκΐΓ  εξ  αναγκών  σε  έξεΧειται, 
ε'ν  δε  τώ  εβδόμω  ου  μ.))  αψηταί  σον  κακόν. 

2ο       20 ε'ν  λι/χω  ρύσεταί  σε  ε'κ  θανάτου, 
('ν  πολεμώ  δε"  ε'κ  χειρός  σίδηρου  λύσει  σε. 

2ΐ       2Ια7τό  /ζάστιγο$·  γλώσστ^  σε  κρύψει, 
και  ου  /χϊ7  φοβηθης  από  κακών  ερχομένων. 

22  "αδίκων  και  ανόμων  καταγελάση, 
από  δε  θηρίων  αγρίων  ού  φοβηθης- 

23  23  θήρες  γαρ  άγριοι  είρηνεύσουσίν  σοι. 
24  4  είτα  γνώση  οτι  ειρηνεύσει  σον  ο  οίκος, 

η  δε  δίαιτα  της  σκηνής  σον  ου  μη  άμάρτη. 

12  δια\\ασσοντα]  ρΓ  τον  Λ  13  φρονήσει]  4-  αντων  Α  [  βον\ηι>] 
βούλας  Α  |  7Γθλι<7τλοκωΐ']  πολυτρόπων  Κ*  (-πλοκών  Κ03)  14  ημεραϊ]  εν 
ήμερα  Α  |  αυτοΐ5  συναντησεται  Α  |  σκότος  δυρ  γο.5  Β1ίθΓΐ  |  ψηλαφησιά\  Α 
15  όΊ'ΐ/αστοι>]  κ  2°  δΐΐρ  Γίΐδ  ̂ ι  16  ειη  δε]  και  ειτ;  Α  |  άδικου  δε]  και  άδικου 
Α  |  ενφραχθιη  ϋ  17  ο  κύριος]  +  ε7Γΐ  της  γης  ̂ °·α  (ροδίεα  Γίΐδ)  Α  18  επαι- 

σεν] πατάξει  Α  |  ιασα^το]  ιασοζ>ται  Α  19  ε£«λειται  σε  Α  |  ου  μη  σου 
αψηται  Κ  ουχ  αψεται  σου  Α  20  εν  πολεμώ  δε]  και  εν  πολ.  Α  |  λΐ'σει  | 
ρυσεται  Α  21  κρύψει  σε  Α  |  ου  μη  φοβηθης]  ου  φοβηθηση  Α  |  ερχομένων] 
επερχομένων  ί\  «-  και  ου  φοβηθηση  απο  ταλαιπωρίας]  οτι  ελευσεται  ταλαι- 

πωρία Α              22  α7ριω^]  4-  της  γης  Α  \  ου  μη  φοβηθης]  ου  φοβηθηση  Α 
23  ιρηνευσουσι  \\  \  σοι]  4-  οτι  μετα  των  λίθων  του  αγρού  η  διαθήκη  σου\  και  τα 
θηρία  του  αγρού  ειρηνεύσει  σού  και  γνώση  οτι  εν  ειρήνη  το  σπέρμα  σου\  και 
επισκοπή  της  ευπρεπιας  σου  και  ου  μη  αμαρτης  (ί\*1.ΰΠδ(;ϊδ  ίκίδοπρίϊδ  Αα!ιη£)  Α 
24  ειτα]  ρΓ  αδΙΰΐϊδΟ  Α3?Π1^ 

8ΚΡΤ.  II. 5^9 
IX 



ΙΏΒ 

Β       ζ5γνώστ}  δε  οτι  ποΧν  το  σπέρμα  σον,  25 
τα  δε  τέκνα  σου  εσται  ώσπερ  το  παμβότανον  τον  άγρον. 

26έΧενστ)  δε  εν  τάφω  ώσπερ  σίτος  ώριμος  κατά  καίρον  θεριζόμενος,  26 
η  ώσπερ  θιμωνιά  άΧωνος  καθ'  ώραν  σνν  κομισθεΐσα. 

27  ιδού  ταύτα  όντως  έξιχνιάσαμεν,  27 
ταντά  εστίν  ά  άκηκόαμεν 

3σν  δε  γνώθι  σεαντώ  ει  τι  επραζας. 

ιΎποΧαβών  δε  Ίώ/3  Χέγει  ι  VI 
2Ει  γαρ  τις  Ιστών  στήσαι  μον  την  οργήν,  2 

τάς  δε  όδννας  μου  αραι  εν  ζνγώ  όμοθνμαδόν, 
3  και  δϊ)  αμμον  παραΧΊας  βαρντέρα  εσται·  3 

αλλ'  ως  εοικεν  τα  ρήματα  μον  εστίν  φανΧα. 
4βέΧη  γάρ  Κυρίου  εν  τώ  σώματι  μου  εστίν,  4 

ών  6  θυμός  αυτών  εκπίνει  μον  το  αίμα, 
όταν  αρξωμαι  ΧαΧεϊν  κεντονσί  με. 

5τι  γάρ;   μη  διά  κενής  κεκράξεται  ονος  άγριος,  αλλ'  η  τα.  σιτα  5 
ζητών ; 

ει  δε  και  ρήξει  φωνην  βοΐις  έπ\  φάτνης  εχων  τα.  βρώματα; 

6  ει  βρωθήσεται  άρτος  ανεν  άλόί;  6 
ει  δε  και  εστίν  γενμα  εν  ρήμασιν  κενοις; 

7 ον  δύναται  γάρ  πανσασθαί  μον  ή  όργη·  7 
βρόμον  γάρ  ορώ  τά  σιτά  μου  ωσπερ  οσμήν  λέοντος. 

8 ει  γάρ  δωη,  και  εΧθοι  μον  ή  αίτησις,  8 
και  την  ελπίδα  μον  δωη  6  κίιριος. 

9 άρξάμενος  ό  κνριος  τρωσάτω  με,  9 
615  τέΧος  δε  μή  με  άνεΧέτω. 

10ε'ιη   δε  μον  πόΧις  τάφος,  εφ*  ής  ε'ττι  τειχέων  ήΧΧόμΐ]ν  ε'ττ'  αύ-  ίο 
της.     ον  φείσομαι· 

ΝΑΟ       25  γνώση  δε]  και  γνώση  Α  [  πανβοτανον  ΧΑ  26  έλευση]  απελενση 
Α  |  καιρόν]  +  αυτού  Α  |  θειμωνια  Χ  |  σνγκομισθεισα  Β1,  27  εξιχνίασα  Χ* 
(-μεν  Χ0·3)  |  οιη  ει  Β3ΐ)Χ*Α  (η&β  Χ°·3€):  ΐη  Ο  ρΐ  εχίεΐ'δα  δυηΐ  νεί  «Λδοΐ^α 
Ιΐδεηιε  XI  ι  |  επραξας]  εποιησας  Α  VI  2  ει]  τι  Α  3  βαρντεραι 
εισιν  Α  4  σώματι]  στοματι  Χ  |  οηι  αντων  Α  |  κεντονσί  ΒΧΑ  (ηϊαΐ  0) 
5  φάτνης]  παθμης  Χ*  (φατν.  Χς·3)  6  οηι  ει  βρωθήσεται... αλοί  Χ*  (ΙιαΙί 
Χε·3)  |  κενοις]  καινοις  ΧΑ  7  7α/3  τ°]  ̂ 6  Α  |  μου  πανσασθαί  ΑΟνκ1  |  οργη] 
ι/ζι/χη  Χ^Α  ευχτ;  Ο  |  οσμτ;  Χ*  (οσμην  Χς·3)  8  δωη  ι°]  δοιη  Χ0·3  (ρθ5ΐ63 
Γ65ΐίΙ  δωη)  \  εΧθη  Α  \  κνριος]  θ$  Α  9  οηι  με  ι°  Χ*  (1ιαΙ>  Χ0·3)  Α  |  οιη  με 
1°  Χ*  (Π3.1)  Χ0·3)  10  μου]  μοι  Α  \  ποΧπ]  η  π.  μου  Α  |  ηΧΧομην]  ελλομην 
Α  |  επ]  απ  Χ*  (ε7Γ  Χ0·3)  ίηο  δίΐοΐΐ  Χ  |  ου  φεισομαι]  ου  μη  φεισωμαι  ΧΑ  (φισ.) ονδεν  φισομαι  Ο  ίηο  δίίοη  Α  Ο 
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ου  γάρ  εψευσάμην  ρήματα  άγια  θεού  μου.  Β 
ιι       11  τις  γαρ  μον  η  ισχύς,  ότι  υπομένω; 

η  τις  μου  ό  χρόνος,  οτι  ανέχεται  μον  η  ψυχη ; 

ΐ2       12  μη  Ισχύς  ΧΊΘων  η  ισχύς  μον; 
η  αι  σάρκ€ς  μον  εισιν  χαΧκεΊαι; 

13       Ι3^  ούκ  επ'  αντω  επεπο'ιθειν ; 
βοήθεια  δε  άπ'  (μου  άπεστιν. 

ΐ4       ϊ4άπείπατό  μ€  εΧεος, 
επισκοπή  δε  Κυρίου  ύπερείδεν  με. 

ΐ5       15ού  προσειδύν  με  ο'ι  εγγύτατοι  μον  ωσπερ  χείμαρρους  εκΧείπων, 
η  ωσπερ  κύμα  παρηΧθόν  με· 

ι6       ι6οιτινες  με  διευΧαβούντο,  νυν  επιπεπτωκασίν   μοι   ωσπερ  χιων 
η  κρύσταΧΧος  πεπηγώς' 

ΐ7  17  καθώς  τακεΐσα  θέρμης  γενομένης  ουκ  επεγνώσθη  οπερ  ην 
ι8       ι8ουτως  κάγώ  κατεΧείφθην  υπό  πάντων, 

άπωΧόμην  δε  και  εξοικος  εγενόμην. 

19       19'ίδετε  οδούς  θαιμανών, 
ατραπούς  Σαβών  οι  διορώντες· 

2ο       20  και  αισχννην  όφειΧησουσιν 
οι  επι  πόΧεσιν  και  χρήμασιν  πεποιθότες. 

2ΐ       21άτάρ  δε  και  ύμείς  επεβητε  μοι  άνεΧεημόνως, 
'ωστε  ιδόντες  το  εμον  τραύμα  φοβηθητε. 

22  22τί  γάρ;  μη  τι  υμάς  ητησα, 
23  η  της   τταρ'   υμών   Ισχνός  επιδεομαι,   23 ώστε   σώσαί  με  εξ 

έχθρων, 
η  εκ  χειρός  δυναστών  ρύσασθαί  με; 

24  24διδα£ατε'  με,  εγώ  δε  κωφεύσω· 
ε"ι  τι  πεπΧάνημαι,  φράσατε  μοι. 

10  ρήματα  αγια]  αγια  ρήματα  ̂   εν  ρηματι  αγιον  Α  11  η  ισχνς]  οπι  η  ΚΑϋ 
Κ*  (Ηαΐ)  η  Κ0-3)  |  η  τις]  τις  γαρ  ̂   12  εισι  Ο  |  χαλκαι  Α  14  απει- 
πατο]  +  δε  Α  |  επισκοπή  δε]  και  επισκοπή  Α  \  υπεριδεν  Α  15  προσιδον 
Α  |  εκλιπών  Κ  |  κύματα  Α  \  παρηλθον  (παρελθ.  Κ""  παρηλθ.  Κ1)  με]  παρηλθο- μεν  Ο  16  διενλαβονντο  (διηυλ.  €)]  ευ\αβονντο  Α  17  τακεις  Α  \ 
γινομένη1:  Α  \  επεγνώσθη]  ετι  εγνωσθη  Α  ανε[γνωσθη]  ̂   |  οπερ  ην]  πΐρ  ην  $ιιρ 
τα»  Α;ι  18  καγω]  και  εγω  Α  |  κατελιφθην  Β*  (κατελειφθ.  Β'-'Ά)  |  δε] 
τε  Α  19  ατραπούς]  ρτ  και  Α  |  Σαβων]  Έσεβων  Κ0·*  άσεβων  Ανίά  |  οι 
διορωντες]  +  αισχννθηται  Α  20  υιη  και  ι°  Λ  |  αισχννην]  +  οι  ορωντες  Α  | 
οφιλησονσιν  ΚΑ  21  δε]  δη  Α  23  εξ  έχθρων]  εκ  χειρός  κακών  Α  \  εκ 
χειρός... ρνσασθαι  με]  ρνσασθαι  με  εκ  χειρός  δυναστου  Α  \  δυναστών]  δνναστω 

δΐιρ  ταδ  Β1?:ι? 
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Β       25αλλ'  ως  εοικεν  φανλα  αληθινού  ρήματα,  25 
ου  γάρ  παρ'  υμών  ίσχνν  αΐτονμαι· 

26 ουδε  ό  έλεγχος  νμων  ρήμασίν  με  πανσει,  26 
ούδε  γάρ  νμων  φθεγμα  ρήματος  ανέχομαι. 

^  πλην  οτι  έπ'  όρφανώ  επιπίπτετε,  27 
ενάλλεσθε  δε  επ\  φιλω  νμων. 

2Βννν\  δε  είσβλεψας  ει$·  πρόσωπα  νμων  ου  ψενσομαι.  23 
29 καθίσατε  δή  και  μη  ε'Ίη  αδικον,  2ο 

και  πάλιν  τω  δικαιω  σννερχεσθε. 

30 ού  γάρ  εστίν  £ν  γλώσση  μον  αδικον  3° 
τ)  ό  λάρυγ£  ρου  ούχί  σννεσιν  μελετά; 

τπότερον  ονχί  πειρατήριόν  εστίν  ό  βίος  άνθρώπον  επ\  της  γης,  ι  VII 
και  ωσπερ  μισθίον  ανθημερινον  η  ζωή  αντον; 

2η    ωσπερ    θεράπων  δεδοικως  τον    κνριον   αντον   και  τετενχως  2 σκιάς, 

η  ωσπερ  μισθωτός  αναμένων  τον  μισθον  αντον; 
3οντως  κάγω  νπεμεινα  μήνας  κενονς,  3 

νίικτες  δε  όδννών  δεδομεναι  μο'ι  εϊσιν. 
4 εάν  κοιμηθώ,  λεγω  ΤΙότε  ήμερα;  4 

ώ?  δ'  αν  άναστώ,  πάλιν  ΊΙότε  εσπέρα; 
πλήρης  δε  γίνομαι  όδννων  άπο  εσπέρας  εως  πρωί. 

5φνρεται  δε  μον  το  σωμα  εν  σαπρία  σκωλήκων,  5 
τήκω  δε  βωλακας  γης  άπο  Ιχώρος  ξνων. 

6 ό  δε  βίος  μον  εστίν  ελαφρώτερος  λαλιάς, 
άπόλωλεν  δε  εν  κενή  ελπίδι. 

7 μνήσθητι  ονν  οτι  πνενμά  μον  ή  ζωή,  η 
110  και  ονκ  ετι  επανελενσεται  οφθαλμός  μον  ιδείν  αγαθόν. ^ 

8ού  περιβλεψεταί  με  οφθαλμός  όρώντός  ρε· 

ΚΑΟ       25  αληθινού]  ρΐ"  ανδρός  Α  |  ισχυν]  ρ  γ  ρημα  ονδε  Α  26  ρημασιν  με]  τα 
ρήματα  μον  Α  \  οιτι  γαρ  Α  |  νμων  φθεγμα  ρήματος]  φθεγματος  ρήματος  ρήματος 
νμων  Α*  {ΐΆ5  τος  ρημα  (-2°)  Α?)  |  φθεγματο  (?  φθεγμα  το)  Κ*  (ΐιτιριοί)  το  Χ1) 
27  οηι  €7Γ  Α  28  εισβλεψας]  εμβλεψας  Α  29  άδικοι/]  +  εν  κρισι  Κ0·3-  (ροδίεα. 
πίδ)  Α  |  σννερχεσθε]  +  νυν  αρξασθαι  ̂ ε·»ν1£ΐ  (ροδίεα  ναδ)  30  ου  γαρ... 
αδικον]  ον  γαρ  εστίν  αδικον  εν  γλωσση  μον  Α  (ου  γαρ  ε.  α.  δΐΐρ  ΓΟ,δ  ρΐ  Ιϊίί 
Α3)  |  η  ο  λαρνγξ  μου  ουχι]  ΐηίει-  η  εί  ο  δίφεΐ'δΟΓ  ουχι  ϋ.^*  δεά  ϊρδε  ροδίβα  άβΐ  : 
ουχι  δε  και  ο  λαρ.  μου  Α  VII  1  ονχι]  δεη  β  ϊη  Κ*  (ΐηιρίΌΐ)  β  Κ1)  | 
άνθρωπου]  ρ  γ  του  Κ  |  μισθού  Α  2  τετενχως]  τετνχηκως  Α  3  καγω] 
και  εγω  Α  |  κενονς]  καινούς  &Α^  4  πληρας  Β  |  απο]  αφ  ΑΟ  5  ξνων] 
ξεων  ΑΟ  6  ελαφρότερος  Β^&^ΑΟ  |  λαλιά*]  δρομεως  Κ0·8  (ροδίεα 
Γεδίίί  λαλ.)  Α  |  κε^τ;]  καιΖΊ7  ̂ £  7  οι^]  δε  Α  |  οφθαλμός]  ρ  γ  ο  ΚΑΟ 
8  ου  ττεριβλεψεται]  ου  κατενοι  Α  \  με  ι°]  μοι  Α  |  ο00αλμ.ο$]  ρι·  ο  Α 
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ΙΩΒ VII  20 

οί  οφθαλμοί  σον  εν  έμοί,  και  ουκ  ετι  ειμί,  Β 

9  9ωσπερ  νέφος  αποκαθαρθέν  απ*  ουρανού. 
εάν  γάρ  άνθρωπος  καταβη  εις  αδην,  ουκ  ετι  μη  άναβΐ], 

ίο  Ι0ονδ'  ού  μη  έπιστρέψη  είϊ  τόι>  ίδιοι»  οίκον, 
ούδ'  ού  /ζϊ)  έπιγνώ  αύτόν  ετι  6  τόπος  αυτόν. 

ιι        1ιάτάρ  ονν  ονδέ  εγώ  φείσομαι  τω  στόματί  μον, 
λαλήσω  εν  ανάγκη  ων, 
ανοίξω  πικρίαν  ψνχής  μον  σννεχόμενος. 

ΐ2       "πότερον  θάλασσά  είμι  η  δράκων^ 
οτι  κατέταξας  ε'π'  ε'/χε  φνλακην ; 

ΐ3       13είπα  οτι  Παρακαλέσει  με  η  κλίνη  μον, 
άνοίσω  δε  προς  έμαντόν  ιδία  λόγον  τη  κοίτη  μον 

ΐ4       14ε'κφοβε7ς  με  έννπνίοις,  και  εν  όράμασίν  με  καταπλήσσεις. 
ΐ5  15άπαλλά£εις  από  πνεύματος  μον  την  ψνχην  μον, 

από  δε  θάνατον  τα  οστά  μον. 

ι6       ι6ον  γαρ  εις  τον  αιώνα  ζησομαι,  Ινα  μακροθνμησω' 
άπόστα  άπ'  ε  μον,  κενός  γάρ  μον  ό  βίος. 

ΐ7       ϊ?τί  γάρ  εστίν  άνθρωπος  οτι  έμεγάΧννας  αύτόν ; 
η  οτι  προσέχεις  τον  νονν  εις  αύτόν  ; 

ιδ       ι8η  επισκοπην  αυτού  ποίηση  εως  τό  πρωί, 
και  εις  άνάπανσιν  αύτόν  κρίνεις; 

19       19  €α>$·  τίνος  ούκ  ε'ας  με 
ούδε  προίη  με,  εως  αν  καταπιώ  τον  πτνελόν  μον  εν  οδύνη; 

2ο       20  64  εγώ  ημαρτον,  τι  δννησομαι  πράξαι, 
ό  έπιστάμενος  τον  νούν  των  ανθρώπων ; 

διά  τί  εθον  με  κατεντενκτην  συν, 
είμι  δέ  έπι  σοι  φορτίον ; 

8  οηη  ετι  Α  9  ωσπερ]  ρν  και  ουκ  ετι  ειμι  Α  |  ουκ  ετι  μη  αναβη]  ον  μη  ΚΑ 
αν  αναβη  ετι  Α  10  ονδ  ον  (ι0)]  οι/δε  Α  |  εττιστρεψη  (επιστραφη  Α)]  +  ετι 
ς\Α  |  ονδ  ον  (2°)]  ονδε  ΚΑ  |  ο  τόπος  αντον  ετι  Α  11  αταρ]  τοιγαρ  Α  | 
οιτι  ονν  Κ*  (Ιιαβ  Κ03)  |  λαλήσω]  +  δε  Α  \  ων]  +  του  πνς  μου  ς<Ζ·&  (ροδΙε3.  τα») 
Α  |  ανοιξω]  +  το  στόμα  μου  £\ε·α  (ροπίεα  Γ&δ)  Α  |  πικριαν]  ΐ&5  ν  £<ι:-Μνκΐ)  €ν 
πικρία  Α  |  οηι  μον  2°  Α  |  σννεχομενος]  +  φοβω  Κ*  (ΐιτιρΓοΙ)  Ν1)  12  οτι]  επί 
Λ  !  67Γ  εμε]  κατ  εμου  Α  13  είπα]  ειπον  Α  |  οηι  οτι  Α  \  ιδια  λογον]  διά- 

λογοι; ιδια  Α  14  εκφοβεις]  ρΓ  δια  τι  Α  15  απαλλάξει*  (απαλλάσσεις 
Α)]  +  δε  Κ0  3  (ροί,Ιεα  Γαδ)  Α  |  οηι  μον  ι°  Λ  |  ψνχην]  ξωψ  Α  |  απο  δε  θάνατον 
...μου  3°]  την  δε  ψνχην  μου  απο  του  σώματος  μου  Α  16  κενοί]  καινοί  ΚΑ 
18  ποίηση]  ποιη  Α  |  οηι  εως  το  πρωι. .  .κρίνεις  (ηαυ  Κ03  δεά  εχ  κρινις 
ΙηηΙιηη  Ηΐιρειχ'^1  ?)  οιτι  εως  Α  20  δννησομαι]  δνναμαι  σοι  ΚΑ  |  εθον] 
ειθον  Ν*  (εθ.  Ν^Μ)) 
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VII  21  ΙΩΒ 

Β       21  και  δια  τι  ουκ  (ποιήσω  της  ανομίας  μου  Χηθην  2τ 
και  καθαρισμον  της  αμαρτίας  μου; 

νυν\  δε  εϊς  γήν  απεΧευσομαι, 
όρθρίζων  δε  ουκ  ετι  ειμί. 

1ΎποΧαβών  δε  Βαλδάδ  ό  Σαυχείτης  λέγει  ι  VIII 
2Με'^ρι  τίνος  ΧαΧησεις  ταύτα;  τ. 

πνεύμα  ποΧυρημον  του  στόματος  σου. 
3 μη  6  κύριος  αδίκησα  κρίνων;  3 

ή  6  τά  πάντα  ποιησας  ταράζει  το  δίκαιον; 
4  ει  οΐ  νιοι  σον  ημαρτον  εναντίον  αυτού,  4 

άπεστειΧεν  εν  χειρι  ανομίας  αυτών. 

5  συ  δε  ορθριζε  προς  Κύριον  ΐΐαντοκράτορα  δεόμενος.  -, 
6εΙ  καθαρός  ει  και  άΧηθινός,  δεησεως  επακούσεταί  σου,  6 

αποκαταστήσει  δε'  σοι  δίαιταν  δικαιοσύνης· 
7εσται  οΰν  τά  μεν  πρώτά  σου  όΧίγα,  7 

τά  δε  εσχατά  σου  αμύθητα. 

*επερώτησον  γαρ  γενεάν  πρώτην,  3 
εζιχνίασον  δε  κατά  γένος  πάτερων 

9χθιζοΙ  γάρ  εσμεν  και  ουκ  ο'ίδαμεν,  9 
σκιά  γάρ  εστίν  ημών  επ\  της  γης  6  βίος. 

10η  ούχ  ούτοι  σε  διδάξουσιν  και  άναγγεΧούσιν,  ίο 
και  ε'κ  καρδίας  εξάξουσιν  ρήματα; 

11  μη  θάΧΧει  πάπυρος  άνευ  ύδατος;  ιι 
η  ύ^τωθησεται  βούτομον  ανευ  πότου; 

12ετι  ον  επ\  ρίζης,  και  ου  μη  θερισθη·  ΐ2 
προ  του  πιεϊν  πάσα  βοτάνη  ούχϊ  ξηραίνεται; 

1^ουτως  τοίννν  εσται  τά   έσχατα  πάντων   τών  επιΧανθανομίνων  13 
τον  κυρίου· 

εΧπ\ς  γάρ  άσεβους  άποΧεΊται. 

ΗΛ        21  ουκ... Χηθην]  ου  Χηθην  εττοιησω  της  αμαρτίας  μου  Α  |  αμαρτίας]  ανομίας 
Α  |  νυν  Κ*  {νυνι  Κ?)  VIII  1  Σαυχιτης  ΚΑ  2  οΐϊϊ  ταύτα  Κ*  (Ιιαβ 
^ϊ&ηίβο.^  ^  οι  υιοι]  Οΐη  οι  ΚΑ  |  χεφι]  χερσιν  Χ  |  ανομίας]  την  ανο- 
μιαν  Α  6  α\ηθινος]  +  ει  Α  |  σου  εττακονσεται  Α  8  γαρ]  δε  Κ 
οτη  Α  9  γαρ  2°]  δε.  Α  |  ο  βως  εττι  της  γης  Α  10  διδαξουσιν]  +  ρή- 

ματα Α  |  αναγγελουσιν]  +  σοι  συνεσιν  σοφίας  Α  |  εξαξουσιν]  σε  διδαζουσιν  Α 
12  οηι  ετι  ον ...θερισθη  Κ*  (Ιιαβ  Κ0·*)  |  ττασαν  βοτανην  Α  |  ονχι]  εαν  δε  μη 
πιη  Α  13  κυρίου]  θϋ  Α  |  άσεβων  Κ*  (-βους  Κ0*)  |  αττολειται]  ολα- ται  Α 
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ΙΩΒ 

ΐ4       14άοίκητος  γάρ  αυτόν  εσται  6  οίκος,  Β 
αράχνη  δε  αύτοΰ  αποβησεται  η  σκηνή. 

ΐ5       ,5εάν  νπερείση  την  οίκιαν  αυτόν,  ου  μη  στη· 
επιΧαβομενον  δε  αυτού  ου  μη  νπομείνη· 

ιό       ι6ί>γρος  γάρ  εστίν  νπο  ηΧίον, 
κα\  εκ  σαπρίας  αυτοί)  6  ράδαμνος  αυτοΰ  εζεΧευσεται. 

ΐ7        Χ7€7ΓΙ  σνναγωγην  Χίθων  κοιμάται, 
εν  δε  μεσω  χαΧίκων  ζησεται. 

1 8  τΒεάν  καταπίη,  6  τόπος  ψενσεται  αυτόν 
ονχ  εόρακας  τοιαύτα. 

19  19 οτι  καταστροφή  άσεβους  τοιαύτη, 
ε'κ  δε  γης  άΧΧον  άναβΧαστησει. 

2ο  ο  γαρ  κνριος  ον  μη  αποποιησηται  τον  ακακον, 
πάν  δε  δώρον  άσεβονς  ον  δένεται. 

2ΐ       21  άΧηθινων  δε  στόμα  εμπΧησει  γεΧωτος, 
τά  δε  χειΧη  αντών  έξομοΧογησεως· 

22       Ζ2θί  δε  εχθροί  αυτών  ενδνσονται  αίσχύνην, 
δίαιτα  δε  «σεβοίς·  ουκ  εσται. 

IX    ι         'ΎποΧαβων  δε  Ίώ/3  λέγει 
2  2>Ε7Γ>  αληθείας  οίδα  οτι  ουτω?  εστίν. 

πως  γάρ  εσται  δίκαιος  βροτος  παρά  Κνρίω; 
3  3€αν  γάρ  βούΧηται  κριθηναι  αύτω, 

ου  μη  υπακούση  αύτω, 
ΐνα  μΐ}  άντείπη  προς  ενα  Χόγον  αυτόν  εκ  χιΧίων. 

4  4 σοφός  γάρ  εστίν  διάνοια,  κραταιός  τε  και  μέγας· 
τις  σκΧηρός  γενόμενος  εναντίον  αυτού  υπεμεινεν ; 

5  5ό  παΧαιων  ορη,  ουκ  ο'ίδασιν, 
6  καταστροφών  αντά  όργη· 

6  66  σείων  την  νπ*  ουρανον  εκ  θεμεΧίωτ, 
οι  δε  στΰΧοι  αυτής  σαΧεύονταΐ' 

14  γαρ]  δε  Λ  |  εσται  αντον         |  οικοϊ]  + και  η  οδος  αντον  Α  |  αράχνη...  ΚΑ 
σκηνή]  η  δε  σκηνή  αντον  αράχνη  αποβησετ,  Α  15  νΐΓ€ριση  Β*£:(νκ1^ 
(νπερεισ.  Ι$*ι1>)  νπερεισι  Α  \  αντον  2°]  αντη$  Α  16  οιτι  αντον  ι0  &  17  σνν- 
αγωγη  Α  18  αυτόν  ο  τ.  ψενσεται  Α  |  εωρακαϊ  Β*13  εορας  &  19  αλλο  Α 
20  αποττοιησεται  Α  ]  δ^ξται  Ββ<1'1  21  τα  δε  χειλτ/]  και  τα  χείλη  Α  |  εξομο- 

λογήσεων] αγαλλιάσεων  Α  22  (νδνσωνται  Λ  |  αισχννην  κιιρ  Γϋδ  ίο  ΟίΓΟ 
ΙΪΙΙ  Λ  |  δίαιτα  δε]  και  δίαιτα  Λ  |  άσεβων  Κ*  (-βονς  ̂ ε;ι)  IX  3  αϊ/τω  ΐ°] 
μετ  αντον  Α  |  χιλίων]  χειλιών  Β  χειλεωι/  Λ  4  εΐ'α/τιοΐ'  αϊτοί;  γενομενον  Κ 
5  οι;κ]  ρτ  και  Ι>ι,'ΚΛ  |  οργη]  ρΓ  ε»*  Α 
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1X7 1ΩΒ 

7 6  λέγων  τώ  ήλίω  και  ούκ  ανατέλλει, 
κατά  δε  άστρων  κατασφ  ραγίζει, 
κατά  δε  αγγέλων  αυτού  σκόλιόν  τι  επενόησεν, 

3ό  τανύσας  τον  ούρανόν  μόνος, 

περίπατων  ως  επ'  εδάφους  £πι  θαλάσσης· 
9ο    ποιων   Πλειάδα   και  "Έσπερον   κα\  Άρκτούρον   και  ταμε'ι 

Ν ότου ' 
°ό  ποιών  μεγάλα  καί  ανεξιχνίαστα, 

ενδοξά  τε  και  εξαίσια,  ων  ουκ  εστίν  αριθμός. 

1  εάν  ύπερβη  με,  ου  μη  ιδω· 
και  ε'άν  παρελθη  με,  ουδ'  ώί  εγνων. 

2  εάν  άπαλλάξτ),  τις  αποστρέψει ; 

η  τίς  ερεί  αυτω  Τι  επο'ιησας ; 
?1  αυτός  γάρ  άπεστραπται  όργήν, 

ύττ'  αυτού  εκάμφθησαν  κήτη  τά  υπ'  ούρανόν. 
*εάν  δε  μου  υπακούσεται,  η  διακρίνει  τά  ρήματα  μου. 
5 εάν  γάρ  ω  δίκαιος,  ούκ  είσακούσεταί  μου, 

του  κρίματος  αυτοί)  δεηθησομαι· 

ΝΑ 

εαν  τε  καλέσω  και  μη  υπακουση,  ι6 
ού  πιστεύω  οτι  είσακήκοεν  μου. 

μη  γνόφω  με  εκτρίψη;  17 
7τολλά  δε  μου  τά  συντρίμματα  πεποίηκεν  δια  κενής, 

ούκ  εά  γάρ  με  αναπνεϋσαι,  ι3 
ενεπλησεν  δε  με  πικρίας, 

οτι  μεν  γάρ  ισχύει,  κρατεί·  19 
τίς  οϋν  κρίματι  αυτού  άντιστήσεται; 

εάν  γάρ  ω  δίκαιος,  το  στόμα  μου  ασεβήσει·  > 
εάν  τε  ώ  αμεμπτος,  σκόλιος  άποβήσομαι. 

21  ε'ίτε  γάρ  ησεβησα,  ούκ  οίδα  τη  ψνχΐ/,  ι 
πλι)ν  αφαιρείται  μου  ή  ζωή. 

7  ηλιω]  +  μη  ανατέλλει!  Α  |  κατα  δε  αγγέλων.,  .επενόησεν]  ρΓ  αδίεπδΟ  Κ  Λ 
υηι  Α        8  περίπατων]  ρι·  και  Β3Ϊ1Α  ρ  γ  ο  Κ  |  επι  θαλάσσης  ω$  εττ  εδάφους  Α 
εττ]  εττι  Κ*  (εττ  [πίδ  ι]  Κ?)  |  οπι  εττι  Κ*  (1ιαΙ>  Κ«(νΜ)«)  9  Πλιαδα  Α  | 
ταμεία  Β3*3  (-μια  Β*  ΚΑ)  11  υπερβη]  αρ  ροδί  υ  εί  μ,  ροδί  ρ  Κ*  (ίΐηρίΌΐ) 
Ν1  εί  ροδίεα  Γαδ  Κ?)  |  ου,  δ  ως  (δϊο)  Α  12  εαν]  ρΓ  και  Α  13  οργη 
Α  |  αυτόν]  +  δε  Κ0·3  |  εκαμφθη  Α  14  υπακούσεται  (-σηται  Κ)]  εισακονση 
Α  |  διακρινη  Α  15  εαν]  +  τε  Κε·3Α  16  τε]  δε  Ν  |  οηι  μη  ΚΑ 
υπακουση]  εισακουση  Α  17  γνοφω]  τρχ  εν  Α  \  συντρίμματα]  +  μον  Α 
18  αναπλευσαι  Κ*  (αναπν.  Κ0·3)  |  δε]  γαρ  Κ  19  ισχίΊ  ΚΑ  21  ησε- 
βηκα  Κ  |  πλην]  δω  Κ*  πλην  Κ0·3  πλην  οτι  ΚςεΑ  |  αφηρηται  Α 
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ΙΩΒ Χ  I 

22  22  διό  είπον  Μεγαν  και  δυνάστην  άποΧΧυει  οργή,  Β 
23  23 οτι  φαΰΧοι  εν  θανάτω  εξαισίω, 

αλλά  δίκαιοι  καταγεΧώνταΐ' 
24  2Απαραδεδονται  γάρ  εις  χείρας  άσεβους, 

πρόσωπα  κριτών  αυτής  συνκαΧυπτει· 
€ΐ  δε  μη  αυτός  εστίν,  τις  εστίν ; 

25  25 ό  δε  βίος  μου  εστίν  εΧαφρώτερος  δρομεως· 

άπεδρασαν,  και  ουκ  ε'ίδοσαν. 
26  26η  και  εστίν  ναυσίν  Ιχνος  όδον, 

ή  αετοί)  πετομενου  ζητοΰντος  βοράν ; 

27  27 εάν  τε  γαρ  εΐπω,  επιΧήσομαι  ΧαΧών, 
σννκύψας  τω  προσώπω  στενάξω. 

28  28  σείομαι  πάσιν  τοις  μεΧεσιν, 
οιδα  γάρ  οτι  ουκ  άθωόν  με  εάσεις. 

29  29 επειδή  δε'  ει/χι  ασεβής,  δια  τι  ουκ  άπεθανον ; 
3ο       3°ε'άι>  γάρ  άποΧούσωμαι  χιόνι, 

και  άποκαθάρωμαι  χερσιν  καθαράϊς, 

3ΐ        3Ιίκαι>ώ$·  ει/  ρύπω  με  εβαψ-ας, 
έβδεΧύξατο  δε'  ρε  77  στοΧή. 

32  32ού  γαρ  εί  Άνθρωπος  κατ    εμε  ώ  αντικρινοΰμαι, 
ινα  ε'Χθωμεν  ομοθυμαδόν  εϊς  κρίσιν. 

33  33εί'#ε  ήν  ό  μεσίτης  ημών  και  εΧεγχων 
και  διακοΰων  ανά  μέσον  αμφοτέρων 

34  34α7ταλλα£άτω  απ    εμου  τήν  ράβδον, 
ό  δε  φόβος  αύτοΰ  μη  με  στροβείτω, 

35  35  και  ου  μή  φοβηθώ  αλλά  ΧαΧήσω· 
ι  ου  γαρ  ουτω  συνεπίσταμαι,  1  κάμνων  τη  ψυχή  μου. 

στενών  επαφήσω  ε'π'  αυτόν  τά  ρήματα  μον 

22  απολύει  Α  23  εξαισιω  (εξωσ.  Α)]  +  απο\ονι>ται  Α  24  αΐ'-  Ν 
τη*]  αυτού  Α   |  συγκαλύπτει  Β3^  |  οπι  τΐ5  «στ»/  ΚεαΑ  25  εστιΐ' 
ελαφρωτερος  (ελαφροτ.  Βαΐ5ΚΑ)]  ελαφρ.  εστίν  Λ  |  ατεδρασαί/]  απεδρα  Α  \ 
ειδοσαν]  ιδον  Α  26  βορρά~\  Α  27  σπγκί'ΐ/'αϊ  ΒΛΐ1  28  σείομαι] 
+  7«φ  Α  |  μεεσιν  ̂ *  (μελ.  29  οιη  δε  Α  30  απολονσομαι  Α  | 
χερσι  Α  31  με  εν  ρυπω  Α  |  στολή]  +  μου  Α  32  ω]  ου  Α         33  ει#ε] 
ει  7α/°  Α  |  έλεγχων]  ο  διελεγχων  Α  \  διακόνων]  διακρινων  Α  \  αμφοτέρων] 
+  δνειν  δε  μοι  χρια  Α  34  ραβδον]  +  αυτού  Α  \  ο  δε  φόβος]  και  ο  φόβος  Α 
35  ΟΜ  μη  Κ*  (ηαΐ)  ̂ ε  ;ι)  |  αλλα]  αν  Κ*  (αλλα  Κ°·;ι)  |  ουτω]  αυτω  Κ*  όντως  Κ0·1 
ΟΠΙ  Α  !  σννεπισταμαϊ]  +  εμαντω  αδικον  Να·3Α  Χ  1  οπι  καμνων  τη  ψυχή 
μου  ̂ *  (Ιιαΐ)  Κ°·&)  |  καμνων]  κάμνω  δε  (ίηο  δΐίοΐι)  Λ  |  επαφησω  επ  αντον]  επ 
εμαντον  επαφ.  Α  \  τα  ρήματα]  τον  Ουμον  Α 



ΙΩΒ 

λαλήσω  πικρία  ψνχής  μον  σννεχόμενος, 

2  και  ερώ  προς  Κνριον  Μη  με  άσεβεϊν  δίδασκε· 
και  δια.  τι  με  όντως  εκ  ρίνας; 

3η  καλόν  σοι  εάν  αδικήσω; 
οτι  άπείπω  έργα  χειρών  σον, 
βονλή  δε  ασεβών  προσεσχες ; 

4ή  ώσπερ  βροτος  δρα  καβορας; 
ή  καθώς  δρα.  άνθρωπος  βλεψτ]; 

5ή  ό  βίος  σου  ανθρωπινός  εστίν, 
η  τα.  ετη  σον  άν( 

6οτι  άνεζήτησας  την  άνομ'ιαν  μον, 
και  τάς  αμαρτίας  μον  εξιχνίασας; 

7οίδας  γαρ  οτι  ονκ  ήσεβησα·  7 
αλλά  τίς  εστίν  6  εκ  τών  χειρών  σον  εξαιρούμενος ; 

8αί  χ^ίρεί  σον  επλασάν  με  και  εποίησαν  με,  8 
μετά  ταύτα  μεταβολών  με  επαισας. 

§  Ο       ?9 μνήσθητι  οτι  πηλόν  με  επλασας,  ο 
615  δε  γην  με  πάλιν  αποστρέφεις. 

10 ή  ούχ  ώσπερ  γάλα  με  ήμελξας,  το 
ετνρωσας  δε  με  Ίσα  τνρώ  ; 

11  δέρμα  δε  και  κρέας  με  ενεδνσας,  ιι 
όστεοις  δε  και  νενροις  με  ενειρας· 

12ζωήν  δε  και  ελεο?  εθον  7ταρ'  εμοί,  ΐ2 
ή  δε  επισκοπή  σον  εφΰλαζεν  μου  το  πνεΰμα. 

13ταντα  εχων  εν  σεαντώ  οι'δα  οτι  πάντα  δννασαι·  ΐ3 άδυνατεΊ  δε  σοι  ονθεν. 

Ι4εάι>  τε  γαρ  άμάρτω,  φνλάσσεις  με,  14 
από  δε  ανομίας  ονκ  άθωόν  με  πεποίηκας. 

15 εάν  τε  γαρ  ασεβήσω,  ο'ιμοΐ'  1 5 
εάν  δε  ώ  δίκαιος,  οιι  δύναμαι  άνακύψαι, 

πλήρης  γάρ  ατιμίας  ειμί. 

ΝΑΟ  1  λαλήσω]  ρΓ  τα  ρήματα  μου  Α  |  πικρία]  πικρίας  Κ*  (πικρία  Κ€·Ά)  ρΓ  εν 
Α  |  οηι  μου  3°  Α  2  έκρινες  Α  3  σοι]  +  εστίν  Α  |  αδικήσω]  ασεβήσω  Α 
|  απειπω]  απιπωμε  Α  4  η  καθώς... βλέψη]  ρΓ  α*ί6Π50  η  |  βλέψη]  βλε'Ιις  Α 
5  οπι  εστίν  Α  7  οιδα  Α  8  €πλασαν]  εποίησαν  ΚΑ  |  εποίησαν]  έπλασαν 
ΚΑ  |  μετα]  +  δε  Α  9  πάλιν  με  Κ  10  ετυρωσας]  επηξας  Α  11  οηι  δε 
ι°  ΚΑ  |  ενειρας  με  Α  12  ελεον  Α  13  <τεαιτω]  εαντω  Κ0·3  Α*  Γοη  {σε  δίΐρ 
Γ 3.5  ΑΆ)  |  ουθεν]  ουδέν  Α  14  φυλάξεις  Κ*  (-σσεις  Κ0·*)  Α  |  πεποιηκας] 
εασις  Α  15  τε]  δε  €  |  οιμμοι  Β*ΚΑ  (οιμοι  Β5)  |  δε]  τε  γαρ  Κ  τε  Α  | 
δυναμαι]  δυνησομαι  Α  \  ανακνμψαι  Α  |  ατιμίας  ειμι]  ειμι  ανομίας  Α 
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ΙΩΒ  XI 7 

τ6άγρευομαι  γαρ  ώσπερ  λέων  εις  σφαγην  β 
πάλιν  γαρ  μεταβολών  δεινώς  με  όλέκεις, 

17 έπανακαινίζων  επ'  εμε  την  ετασίν  μον 
οργί)  δε  μεγάλη  μοι  εχρησω, 

επηγαγες  δε  επ'  εμε  πειρατηρια. 
ι8ΐνα  τι  ουν  εκ  κοιλίας  με  εξήγαγες,  και  ουκ  άπέθανον, 

οφθαλμός  δε  με  ουκ  είδεν,  > 
19  και.  ώσπερ  ουκ  ων  εγενόμην ; 

δια  τί  γαρ  εκ  γαστρός  εις  μνήμα  ουκ  άπηλλάγην ; 
20  η  ουκ  ολίγος  εστίν  6  βίος  του  χρόνου  μου ; 

εασόν  με  άναπαυσασθαι  μικρόν 

21  προ  τον  με  πορευθηναι  όθεν  ουκ  αναστρέφω, 
εις  γην  σκοτινην  και  γνοφεράν, 

(22)εις  γην  σκότους  αιωνίου,  ου  ουκ  εστίν  φέγγος 
ουδέ  όραν  ζωην  βροτων. 

^Υπολαβών  δε  Σωφαρ  ό  Μειναΐος  λέγει 
2Ό  τά  7τολλά  λέγων  και  άντακούσεταΐ' 

η  και  6  εϋλαλος  ο'ίεται  είναι  δίκαιος ; 
^ευλογημένος  γεννητός  γυναικός  όλιγόβιος. 
μη  πολύς  εν  ρημασιν  γίνου, 

ού  γάρ  εστίν  6  ά^τικρινόμενός  σοι. 

4μη  γαρ  λέγε  ότι  Καθαρός  είμι  τοις  εργυις 
και  άμεμπτος  εναντίον  αύτοΰ. 

5 αλλά  πώς  αν  ό  κύριος  λαλησαι  προς  σε; 
και  άνοίζει  χείλη  αυτού  μετά  σου; 

6είτα  άναγγελεΊ.  σοι  δύναμιν  σοφίας, 
ότι  διπλούς  εσται  των  κατά  σέ' 
και  τότε  γνώση  ότι  α£ίά  σοι  απέβη  από  Κυρίου  ων  ημάρτηκας. 

7 η  ίχνος  Κυρίου  εύρησεις; 

16  7αΡ  ι°]  δε  Λ  |  πάλιν  γαρ]  πάλιν  δε  ̂ ο  :ι  και  πάλιν  Α  |  μεταβαλων]  ΗΑΟ 
+  με  Α  |  ολεκευ]  ίκΐηοΐ  απολευ  φονεύσεις  Βαιη2        17  μου]  σον  Α  |  επηγαγες 
δε]  και  επηγειρας  Α  19  εγενόμην]  εγεγονειν  Α  |  γαρ]  δε  Λ  |  απηλλαγην] 
απηλθον  Α  20  βιος  του  χρόνου]  χρόνος  τον  βιον  Α  |  μικρόν]  ολίγον  Κ 
21  ΟΠ3  με  Κ  |  οθεν  ονκ  1>ίδ  50Γ  Α*  (ϊ3.α  ι°  Α?)  |  αναστρέφω  Α  |  σκοτεινην  Β&*> 
0™ά  |  ΟΙΒ  ον        (δΐιροΓ8θΓ  Κ1)  XI  1  Νιναιος  Κ  2  δίκαιος  είναι  Α 
3  γυναικός  γεννητος  Α  |  ον  γαρ  δΐιρ  πίδ  Α3  5  λαλησαι  ο  μ  Α  |  λαλήσει 
Χ  |  ανοίξει  (-ξη  Α)]  διαννξει  (1  \  μετα  σον]  μετ  αντον  Λ*  (μ.  σ.  Λ;ιν'Γΐ) 
6  εσται]  εστίν   Α  |  τω  Κ*  [των  Κε·*)  |  απέβη]  παρέβη  Α  |  απο]  παρα  ̂  
7  η  I"]  μη  Α 539 



XI  8  ΙΩΒ 

η  εις  τά  έσχατα  άψίκου  ά  εποίησεν  ο  παντοκράτωρ ; 
^ύψ-ηΧος  6  ουρανός,  και  τί  ποιήσεις ; 

βαθύτερα  δε  των  εν  αδου·  τι  οίδας; 
9  η  μακρότερα  μέτρου  γης 

η  εύρους  θαλάσσης. 

10ε'άν  δε  καταστρεψη  τά.  πάντα,  τις  ερεί  αυτω  Τι  εποίησας; 
11  αυτός  γαρ  οίδεν  εργα  ανόμων, 

ϊδων  δε  άτοπα  ού  παράγεται. 

12 άνθρωπος  δε  αΧΧως  νηχεται  Χόγοις· 

βροτος  δε  γεννητός  γυναικός  'ίσα  ονω  ερημίτη. 
13 ει  γαρ  συ  καθαράν  εθου  την  καρδίαν  σου, 

ύπτιάζεις  δε  χείρας  προς  αυτόν 

14 ει  ανομόν  τί  εστίν  εν  χερσίν  σου, 
πόρρω  ποιησον  αυτό  από  σου, 
αδικία  δε  εν  διαίτη  σου  μη  αύλισθητω. 

ι5οΰτως  γαρ  άναΧάμψει  σου  τό  πρόσωπον  ωσπερ  ϋδωρ  καθαρι 
ε'κδύση  δε  ρύπον  κα\  ού  μη  φοβηθης· 

ι6και  τον  κόπον  επιληση 
ωσπερ  κΰμα  παρεΧθόν,  και  ού  πτοηθησί]· 

εκ  δε  μεσημβρίας  άνατεΧει  σοι  ζωψ 
ι8πεποιθώς  τε  εση  οτι  εστίν  σοι  ελπίς,  ιδ 

εκ  δε  μερίμνης  και  φροντίδος  άναφανειταί  σοι  ειρήνη. 

19 ησυχάσεις  γάρ,  και  ούκ  εσται  6  πολεμών  σε·  ι  ρ 
μεταβαΧόμενοι  δε  ποΧΧοί  σου  δεηθησονται. 

20 σωτηρία  δε  αύτούς  απαλείψει·  βο 
η  γάρ  εΧπις  αύτών  άπώΧεια, 
οφθαλμοί  δε  ασεβών  τακησονται. 

1<Υ  παλαβών  δε  Ίώ/3  λέγει  ι  XII 

ΚΑΟ  Τ  α]  ων  Α  8  ο  ουρανοί]  οπι  ο  Κ*  (ΗίΛ  ο  Κ0·*)  Ο  +  γη  δε  βαθιά  Α  |  βα- 
θύτερα δε]  η  βαθύτερα  Α  9  μέτρων  Α  \  γη$]  +  επιστασε  Α  \  εύρος  Α 

11  άνομων  $ιιρ  γ&5  Α3  |  ιδων]  ιδον  Α*νιά  (ο  Γα$  Α?)  |  άτοπον  Α  12  λογού] 
άλογου  Α*  (ΐιτιρΓοΙ)  α  Α3?)  |  οπι  ισα  Α  13  εθου  καθαραν  Κ  |  ι>7ττια£α$] 
νπτιασας  Α  |  χείρας]  τα?  χ.  σου  Α  14  ανομον ..  .πόρρω  $ιιρ  ναε  61  ίη  ιης 
Αα  |  αυτο]  αυτόν  Α*νιά  (ο  5αρ  γο.5  Αα)  |  απο  σου]  απ  εμου  Κ*  (απο  σον 
^  15  το  πρόσωπον  σου  Α  \  φοβηθης]  φοβηθηση  ̂   16  τον  κοττο^]  των 
κοπών  σου  Α  \  ου]  +  μη  Α*  (ίπιρίΌΟ  μη  Α3?)  17  ανατέλλει  &  18  τβ]  δε 
Ο  |  οπι  εση  οτι  Ο  19  ησυχασης  ̂   |  μεταβαλλόμενοι  (-βαλομενοι 
^ε.α  (ηϊδϊ  Γοηβ  ίαπι  3ητε3)  μεΤαβαλομενου  Α  20  σωτηρία  δε]  και  σωτηρία  Α 
απώλεια]  απολειται  Α  \  τακησονται]  4-  παρ  αυτω  γαρ  σοφία  και  δυναμις'  Α 
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ΙΩΒ XII  16 

2  -Είτα  ύμεϊς  εστε  άνθρωποι·^  Β 

η  μεθ'  υμών  τεΧευτησει  σοφία.  ^  ̂ 
3  *κάμο\  μεν  καρδία  καθ*  υμάς  εστίν. 
4  ̂ δίκαιος  γαρ  άνηρ  και  αμεμπτος  εγενηθη  εις  χΧεύασμα· 
5  56ί$·  χρόνον  γαρ  τακτον  ητοιμαστο  πεσειν  υπο  άΧΧο)ν, 

^ο'ίκους  τε  αυτοί)  εκπορθεισθαι  ύπο  ανόμων. 
6  6ον  μην  δε  αλλά  μηδε\ς  πεποιθετω  πονηρός  ων  αθώος  εσεσθαι, 

οσοι  παροργίζονσιν  τον  κύριον, 
ως  ούχ\  κα\  ετασις  αυτών  εσται. 

η        7  αλλά        ερώτησον  τετράποδα  εάν  σοι  εϊπωσιν, 
πετεινό,  δε  ουρανού  εάν  σοι  άπαγγείΧωσιν 

8  Βεκδιηγησαι  γη  εάν  σοι  φράση, 
και  εζηγησονταί  σοι  οι  ιχθύες  της  θαΧάσσης. 

9  9τίς  οΰν  ούκ  εγνω  εν  πάσι  τούτοις 
οτι  χειρ  Κυρίου  εποίησεν  ταΰτα; 

ίο       10  εΐ  μη  εν  χ*ιρ\  αυτού  ψυχή  πάντων  ζώντων 
και  πνεύμα  παντός  ανθρώπου ; 

ιι       11  νους  μεν  γαρ  ρήματα  διακρίνει, 
Χάρυγξ  δε  σίτα  γεύεται. 

ΐ2       12  εν  ποΧΧώ  χρόνω  σοφία, 
εν  δε  7Γολλώ  βίω  επιστήμη. 

13       13  παρ    αύτώ  σοφία  κα\  δύναμις, 
αύτώ  βουΧή  κα\  σύνεσις. 

ΐ4       14  εάν  καταβάΧη,  τις  οικοδομήσει ; 
εάν  κΧείση  κατά  ανθρώπων,  τις  ανοίξει; 

ΐ5       ,5εάν  κωΧύση  τ6  ύδωρ,  ξηρανεΐ  την  γην 
εάν  δε  επαφή,  άπώΧεσεν  αύτην  καταστρεψας. 

ιό       ι67ταρ'  αύτώ  κράτος  καϊ  ισχύς, 
αύτώ  επιστήμη  και  σύνεσις. 

XII  2  ειτα]  μη  Α  \  άνθρωποι]  +  μονοί  Α  3  καμοι]  και  μοι  Κ  και  εμοι  Α  ΜΑ 
4  εγενηθη]  εγενομην  Α  |  χλευασμον  Α  5  οηη  γαρ  ̂   |  πεσειν]  +  με  Α  | 
υπο]  υπ  Α  \  άλλων]  αλλοιτ  Β3^  άλλου  Α  |  αντον]  μου  Α  6  μηδεις] 
μηθεις  Η  \  -παροργίζονσιν]  γαρ  οργ.  Α  7  ερωτησον]  επερωτησον  Α  \  εϊπω- 

σιν] ειπη  Α  |  δε]  τε  Α  |  ατταγγειλωσιν]  αναγγειλη  Α  8  εκδιηγησαις  Κ* 
(-σαι  Ο,ε^  +  δε  Α  \  και]  +  ει  Α  |  οπι  σοι  2°  Κ*  (Ηη.1>  ̂ ϋ·3)  9  τί$  ονν]  οτι 
τΐ5  Λ  |  πασιν  Α  10  ει  μη]  οτι  Α  \  ζώντων]  ρΓ  των  Κε·ηΑ  12  σοφία] 
+  ευρίσκεται  Α  \  πολλω]  μακρω  Α  13  αντω  2"]  ρ  Γ  παρ  Α  14  καταβαλη  ] 
καταστρεψη  Α  \  εαν  2°]  +  δε  και  Α  \  κΧειση]  απόκλιση  Α  \  ανθρώπων]  ανου  Α 
15  δβ]  -+  και  Α         16  αντω  2°]  ρΐ  παρ  Α  \ 
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χιι  17 ΙΩΒ 

17  διάγων  βουλευτάς  αιχμαλώτους, 
κριτάς  δε  γης  έξέστησεν. 

18  καθιζάνων  βασιλείς  επ\  θρόνους, 
κα\  περιέδησεν  ζώνη  όσφύας  αυτών. 

19έξαποστέλλων  ιερείς  αιχμαλώτους, 
δυνάστας  δε  γης  κατέστρεψεν. 

'2°διαλλάσσων  χείλη  πιστών, 
σύνεσιν  δε  πρεσβυτέρων  εγνω. 

2Ιεκχέων  άτιμ'ιαν  έπ'  άρχοντας, 
ταπεινούς  δε  Ιάσατο. 

22 άνακαΧυπτων  βαθέα  εκ  σκότους, 
έξήγαγεν  δε  εί?  φώς  σκιάν  θανάτου. 

23  καταστρωννύων  έθνη  κα\  καθοδηγών  αυτά. 
2Αδιαλλάσσων  καρδίας  αρχόντων  γης, 

έπλάνησεν  δε  αυτούς  εν  όδω  τ)  ουκ  γ/δεισαν 

*5ψ·ηλαφησαισαν  σκότος  κα\  μη  φώς, 
πλανηθείησαν  δε  ώσπερ  δ  μεθύων. 

1Ιδού  ταύτα  έόρακέν  μου  6  οφθαλμός 
και  ακηκοεν  μου  το  ους· 

2κα\  οίδα  οσα  και  ύμεις  επίστασθε, 
κα\  ουκ  ασυνετώτερός  ειμι  υμών. 

3ού  μην  δε  αλλ'  εγώ  προς  Κυριον  λαλήσω, 
ελέγξω  δε  εναντίον  αυτού  εάν  βούληται. 

4ύμε7ς  δε  έστε  Ιατροί  άδικοι 
κα\  ΙαταΙ  κακών  πάντες. 

5ε'ίη  δε  ύμϊν  κωφεύσαι, 
και  άποβησεται  ύμιν  σοφία. 

6 ακούσατε  ελεγχον  του  στόματος  μου, 
κρίσιν  δε  χειλέων  μου  προσέχετε. 

*9 

XIII 

ότερον  ούκ  έναντι  Κυρίου  λαλ 
ειτε, 

ΝΑ  17  βουλεντας]  +  γης  Α  18  καθιζάνων]  καθιζων  Α  |  θρόνων  Ν  |  περιέ- 
δησεν] περιξωννυων  αυτούς  Α  |  ζων-η]  ζωην  Α  |  οσφνας]  οσφρυος  Α*  (οσφνος 

Α?)  19  εξαποστελλων]  ρΓ  ο  Α  20  διαλασσων  Β*  (διαλλ.  Β3Ϊΐ5) 
22  αν  ακάλυπτων]  ο  αποκαλυπτων  Α  |  βαθεια  Α  23  καταστρωννύων]  ρΓ 
πλάνων  έθνη  και  απολλνων  αυτα  Β3ΐ3^Α  24  διαλλασσον  Κ*  {-σσων  Κ0·3)  Ι 
οηι  γης  Α  |  οηι  εν  ΚΑ  |  η  ουκ  ηδισαν  οδω  Κ  25  ψηλαφησειαν  Α  \  μη] 
ου  Α  XIII  1  εωρακεν  Βαΐ5Κ  |  το  ους  μου  ακηκοεν  Α  2  και  2°]-Ρ)τε 
νεωτέρου  νμων  Α  \  ουκ  ειμι  ασυνετωτερος  Α  3  αλλα  προς  κν  λαλήσω 
εγω  Α  4  δε]  γαρ  Α  5  σοφία]  εις  σοφιαν  Α  6  έλεγχους  Κ  |  του 
στόματος]  ο  πι  του  Κ  Α  |  κρισει  Α 
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ΙΩΒ XIII  22: 

8  έναντι  δε  αυτόν  φθεγγεσθε  δόλοι/;   8?}  νποστεΧεισθε  ;  3* 
υμεις  δε  αυτοί  κριται  γενεσθε. 

9  9 καΧον  -γαρ  εάν  εξιχνιάση  υμάς; 
ει  γάρ  τά  πάντα  7τοιουντ€?  π  ροστεθησεσθε  αύτώ, 

ίο  10ουθεν  ήττον  ελέγξει  υμάς· 
ει  δε  και  κρνφη  πρόσωπα  θανμάσεσθε, 

ιι  11  πότερον  ουχί  δεινά  αυτού  στροβίμτει  υμάς; 
6  φόβος  δε  7ταρ'  αυτού  έπιπεσεϊται  ΰμϊν, 

ΐ2       τ3  άποβησεται  δε  υμών  το  άγαυρίαμα  Ίσα  σποδώ, 
τό  δε  σώμα  πηλινον. 

13  13 κωφεύσατε,  Ινα  λαλήσω  και  άναπαύσωμαι  θυμοί, 
ΐ4  Ι4άναλα/3ώι>  τά$·  σάρκας  μον  τοΊ,ς  όδουσιν, 

ψνχην  δε'  μου  θησω  εν  χειρ'ι. 
ΐ5       Ι3ε'άι/  με  χειρώσηται  6  δυνάστης,  επεϊ  και  ηρκται, 

η  μην  λαλήσω  και  ελέγξω  εναντίον  αύτοΰ· 
ι6       16 και  τοΐτό  μοι  άποβησεται  εϊς  σωτηρίαν, 

ου  -γαρ  εναντίον  αυτού  δόλος  εισελεύσεται. 

ΐ7       ""ακούσατε,  ακούσατε  τά  ρηματά  μον, 
άναγγελώ  γαρ  ίιμών  άκονόντων. 

ι8       ιΗίδού  εγώ  εγγνς  εϊμι  του  κρ'ιματός  μου, 
^οι'δα  εγώ  οτι  δίκαιος  άναφανονμαι.  §  ̂ 

19       Ι9τΐί  γάρ  εστίν  6  κριθησόμενός  μοι, 
οτι  νυν  κωφεύσω  και  εκλείπω; 

2ο       20δνειν  δε'  μοι  χρήση, 
τότε  άπο  του  προσώπου  σον  ον  κρνβτ]σομαι· 

2ΐ       21  την  χ*ϊρα  άπ'  ε  μον  άπε'χον, 
και  ό  φόβος  σον  μη  με  καταπΧησσετω. 

22       82€4Τ   αν  καλέσεις,  εγώ  δε'  σοι  νπακούσομαι· 

8  η]  ει  Λ  (ΐηο  Ηΐίεΐι)  |  ι»μευ  δε  αντοι]  αντοι  υμειτ  Α  |  κρινται  Κ*  (ίπίρΐΌΐ)  ΚΑ( 
ν  Κ?)  |  7^ί'εσ^ε]  +  καλω5  γε  λαλουντετ  Α  9  καλόν  γαρ  εαν]  οιη  εαν 
Β  εαι/  7αΡ  Α  |  7<*ο  2°]  και  Α  |  αι»τω]  οδω  αντον  Α  10  πρόσωπον  Α  \ 
θανμάσεσθε]  θανμασεται  Α  11  δευ>α]  διλια  Α  |  ο  0ο/3ο5]  οηΐ  ο 
Κ0·8 Α  |  παρ  αντον]  κν  Α  12  άποβησεται  δε]  και  αποβ.  Α  |  υμωί']  ι/μιν 
Κ  |  αγανριαμα]  γανριαμα  Β^ΚΑ  |  ισα]  ισο^  £\  13  0ι»μοΐ']  θνμω  μου  Α 
14  οδοΐ'σιΐ']  +  μου  Λ  |  χει/κ]  χερσιν  Κ  χερσιν  μου  Α  15  με]  ρΓ  μ-77  Α  |  η 
μην]  ον  μην  δε  αλλα  Α  |  ελέγξω]  +  νματ  Α  16  τούτο]  +  το  Α  |  εισελεύσεται 
ΐναντιον  αντον  δολοϊ  Α  17  ακούσατε  ι°]  +  μοι»Λ  |  μου  τα  ρήματα  Α  |  υμωΐ'] 
ρΓ  ι/μι^  Κ  18  εγω  ι°]  ρΓ  ο  Κ*  (οπι  ο  Κ1)  19  οτι]  ιζ/α  Λ  20  χρήση] 
χρια  Α  χρησιν  Ο  \  οηΐ  οι»  &  21  χείρα]  +  σον  Α  |  απ-  εμοι;  απεχου]  αποσχοι· 
απ  εμον  Α  22  ειτ  αν]  είτα  Β°  εστ  αν  ειτα  ̂ ε·α<νί<1)  ΑΟ  |  καλεση  Κ* 
(-σι*  £\ς·α<νιι]>)  |  σοι  ι°]  σοι»  Β»ν*ΐροίΐι»ΐ>^*  (σοί  ί^ο.»)  |  ννακονσομαι]  υπακούω  Α 
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XIII  23 ΙΩΒ 

ή  ΧαΧήσεις,  εγώ  δε  σοι  δώσω  άνταπόκρισιν. 
^πόσαι  εΙσ\ν  αι  άμαρτίαι  μου  και  αι  άνομίαι  μον; 

δίδαζόν  μ€  τίν€$  είσίν. 
24  δια  τι  απ*  εμού  κρύπτη, 

ηγησαι  δε  μ€  ύπεναντίον  σοι; 
*5η  ώς  φύΧΧον  κινούμενον  ύπο  άνεμου  εύΧαβηθήση, 

η  ώς  χόρτω  φερομενω  ύπο  πνεύματος  άντίκεισαί  μοι  ; 
26 οτι  κατεγραψας  κατ   (μου  κακά, 

περιεθηκας  δε  μοι  νεότητος  αμαρτίας· 
2?εθου  δε  μου  τον  πόδα  εν  κωΧύματι, 

έφυΧαξας  δε  μου  πάντα  τα  εργα, 
εις  δε  ρίζας  των  ποδών  μου  άφίκου· 

28δ  παΧαιοΰται  "ισα  άσκω, 
ή  ώσπερ  ιμάτιον  σητόβρωτον. 

1  βροτος  γαρ  γεννητος  γυναικός  οΧιγόβιος  κα\  πΧήρης  οργής, 
2  ή  ώσπερ  άνθος  άνθησαν  εξέπεσεν, 
άπεδρα  δε  ώσπερ  σκιά  κα\  ού  μη  στη. 

3 ουχί  κα\  τούτου  Χόγον  εποιησω, 
κα\  τούτον  εποίησας  εισεΧθεϊν  εν  κρίματι  ενώπιον  σου; 

Λτίς  γαρ  καθαρός  εσται  άπο  ρύπου  ;   αΧΧ'  ούθείς, 
5εάν  κα\  μία  ήμερα  ό  βίος  αυτού  επ\  της  γης· 

αριθμητοί  δε  μήνες  αυτού  7ταρ'  αυτού, 
εις  χρόνον  εθου  και  ού  μη  ύπερβή. 

6 απ άστα  άπ'  αυτού  Ίνα  ήσυχάση 
και  εύδοκήση  τον  βίον,  ωσπερ  6  μισθωτός. 

7 εστίν  γαρ  δενδρω  εΧπίς· 

26 

XIV 

ΑΟ        22  οιη  η  Α  |  ανταποκρισιν]  αποκρισιν  Α  23  αι  ανομιαϊ]  διανομιαι 
Κ*  (αι  αν.  Κε·3)  οηΐ  αι  Α€  |  τίνες  εισιν  διδαξον  με  Α  |  δαξον  Ν*  (διδ.  Ν1) 
24  απ  εμον  κρυπτή]  με  αποκρυπτη  Α  |  υπεναντιον]  ρν  ωσπερ  Α  |  σοι]  σου  Ν* 
(σοι  Ν0·3  ροδίεα  ΓεδΙίί  σου)  Α  25  ως  ι°]  ωσπερ  ΝΑ  |  άνεμοι/]  ρ  γ  του  &\* 
(οπί  Νε·Ε)  |  χορτον  φερομενον  Α  |  αντικεισαι  {αντικειμαι  0)]  +  δε  εΙ  ε  δεςη 
εοηηιη£  Α  |  αοι]  σοι  Ο  26  κατ  εμου]  επει  με  Ο  I  περιεθηκας  δε]  και 
περιεθ.  Α  27  τον  ποδα  μου  Ν  |  κωλυματι]  κυκλωματι  Α  |  ε0ι;λα£α5 
δε]  και  εφυΧαξες  (δίε)  Α  |  των  ποδών]  οτη  των  Α  28  οι  τταλαιοι^ται  Α 
XIV  1  γεννητος  γαρ  γυναικός  Ν*  (γαρ  γενν.  γνν.  Νε·α)  |  οπί  γεννητος  ̂  
2  εξεπεσον  £\ίθΓΐ  3  ποιήσω  Β*  (εποιησω  ΒΆ  ε1  ίοη  13 )  |  εν  κριματι  εισελθεϊν 
Α  |  ενώπιον]  επι  Α  4  καθαρός  εσται]  εστε  καθαρός  Α  \  ρύπου]  ρειπου  Ο  | 
αλλ  ουθει$]  αλλ  ουδει*  Ν  (-δυ)  Ο  οι/δε  ευ  Α :  ϊηε  δίΐεη  ΝΟ  5  μιας 
ημέρας  Α  \  ο  βιος]  ρΓ  γενηται  Α  \  αυτού  3°]  αυτω  Α  |  χρονον]  +  γαρ  Α  6  απ 
αυτού]  απ  εμου  Α  \  ησυχάσω  Α  \  ευδοκήσω  Α  \  τον  βιον]  ρΓ  μου  Α  \  ο  μισθω- 

τός] οπί  ο  Α 
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ΙΩΒ χιν  ι8 

ε'αν  γαρ  εκκοπη,  ετι  επανθήσει,  Β 
και  ό  ράδαμνος  αυτόν  ου  μη  έκΧείπτ)· 

8  Βέα.ν  γαρ  γηράση  εν  γη  ή  ρίζα  αυτόν, 
εάν  δε  πέτρα  τεΧευτηση  το  στέλεχος  αυτοί/, 

9  9άπό  οσμής  ύδατος  ανθήσει, 
ποιήσει  δε  θερισμον  ωσπερ  νεόφυτον. 

ίο       ι°άνήρ  δε  τεΧευτήσας  ωχετο, 
πεσων  δε  βροτός  ουκέτι  εστίν. 

ιι       1Ιχρόνω  γαρ    σπανίζεται  θάλασσα, 
ποταμός  δε  ερημωθείς  έξηράνθη. 

12       12 άνθρωπος  δε  κοιμηθείς  ου  μη  άναστη 
εως  αν  ό  ουρανός  ον  μη  συνραφη, 
κα\  ουκ  έξνπνισθήσονται  εξ  νπνον  αντων. 

ΐ3       13 εΐ  γαρ  οφεΧον  εν  αδη  με  έφνΧαζας, 
εκρνψας  δε'  με  εως  αν  παΰσηταί  σου  η  οργή, 
και  τάξη  μοι  χρόνον  εν  ώ  μνείαν  μου  ποίηση. 

ΐ4       14  εάν  γαρ  άποθάνη  άνθρωπος,  ζήσεται, 
συντεΧέσας  ημέρας  τον  βίου  αντον· 
υπομένω  εως  παΧιν  γένωμαι. 

15       15 είτα  καλέσεις,  εγώ  δε'  σοι  ύπακούσομαι, 
τα  δε  εργα  των  χειρών  σου  μη  αποποιοΰ. 

ι6       ι6ηρίθμησας  δε'  μου  τα  επιτηδεύματα, 
κα\  ον  μή  παρέΧθη  σε  ονδέν  των  αμαρτιών  μου· 

17       17  έσφράγισας  δε  μου  τας  ανομίας  εν  βαΧαντιω, 
έπεσημήνω  δε  ει  τι  ακων  παρέβην. 

ι8       ,8καί  πΧην  ορος  πίπτον  διαπεσειται, 
και  πέτρα  παΧαιωθήσεται  εκ  του  τόπου  αυτής· 

7  γαρ  2°]  δε  και  Λ  |  ετι]  ρτ  παΧιν  Κ^νίά  τταλιρ  Α^  \  επανθήσει]  άνθησα  Κ. 
Α  |  εκλιπη  ΚΑ         8  εαν  2°  Β*νίί1ΑΟ]  εν  Β3*5  (δυρ  Γ&δ)  Ν  |  πετραις  Α  τελεν- 
τησει  Α       9  ποιήσει  δε]  και  ποιήσει  Α        10  πεσων  δε]  και  πεσων  Α  \  ονκ  ετι 
εστίν]  ίκΐηοΐ  [δ]εοΐ'  ερωτηματικών  [α]ναγνωσθηναι  το  ονκ'  'έτι  εστί  ΒΕΠΐε  5ΐ£η 
ίηΙβΓΓΟ^αΙ  Σκίρίηχ  Β3?1)ί  11  ποταμοί  δε  ερημωθεντες  ξηρανθησονται  Α 
12  μη  ι°]  μην  Ο  |  αναστη]  +  και  ον  μη  εξεγερθη  Α  \  εως]  ως  Κ*  (εως  Κ0·3)  |  ον 
μη  σννραφη  (συρραφή  Β^'^Ο)]  παλαιωθη  Α  13  εί]  ίκΐηοί  άντί  τον  εΐθε 
ΐ;'""^'  |  φνλαξις  Α  |  εκρνφας]  κρνψεις  Α  εκρνψαν  ̂   |  ως  Ν*  (εως  Κς  η)  |  σον] μον  ̂         14  ημέρας]  γ>χ  τας  |  νπομενω  εως]  νπ.  εως  αν  Χ  νπ.  σαι  εως  αν 
Α  νπομειν  ν  Ο  (ΓογΙ  νπομεινας  εως  αν)  \  α\ιν  Β*  (7ταλ.  1>1'  )         15  κα· 
Χέσεις]  +  με  Α  \  νπακονσομαι]  ίη  ομ  β,ΐίς  η II ίί^  Κ,νί<1  |  τα  εργα  Χ*  (τα  δε  ε. 
£<ΐ(νιφ)  16  τα  (ττιτηδενματα]  ρΓ  πάντα  ̂   17  τας  ανομίας]  τας  αμαρτίας 
Κ  τα  αμαρτήματα  Α  |  βαλλαντιω  ̂ ^Λ^  |  επεσημηνω  δε]  και  επισημενω  (δϊο) 
Α  |  ει  τι]  ε<7Γ  0  18  πιπτων  Κ*  (7Π7γτοι>  ̂ '  ι)  Λ  |  διαττεσίΐται]  πεσειται  Α 
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χιν  19 ΙΩΒ 

19Χίθονς  εΧεαναν  ύδατα,  19 
και  κατεκΧυσεν  ύδατα  ύπτια  του  χώματος  της  γής· 
και  υπομονήν  άνθρωπου  άπώΧεσας. 

2°ώσας  αυτόν  εις  τεΧος,  κα\  ωχετο·  2ο 
επεστησας  αυτώ  το  πρόσωπον,  και  εξαπεστειΧας- 

21  ποΧΧών  δε  γενομένων  των  υιών  αυτού  ουκ  οίδεν,  2ΐ 
εάν  δε  όΧίγοι  γενωνται,  ουκ  επίσταται- 

22 αλλ   ή  αι  σάρκες  αύτοΰ  ι/Χγησαν,  η   δε  ψυχή  αυτον  επέν-  22 
θησεν. 

1ΎποΧαβών  δε  Έλειφάί  ό  θαιμανείτης  Χεγει  ι  XV 
2 Πότεροι/  σοφός  άπόκρισιν  δώσει  συνέσεως  πνεύματος,  τ. 

και   ενεπΧησεν    πόνον   γαστρός,   3ε'Χεγχων   εν   ρημασιν   οις  3 οι»  δει, 

εν  Χόγοις  οΐς  ουδέν  οφεΧος; 
Αου  και  σύ  άπεποιησω  φόβον,  4 

συι/ετελε'σω  δε  ρήματα  τοιαύτα  έναντι  του  κυρίου; 
5 ένοχος  ει  ρημασιν  στόματος  σου,  5 

ούδε  διεκρινας  ρήματα  δυναστών 

6ε\εγζαι  σε  το  σον  στόμα  και  μή  εγώ,  ό 
τα  δε  χείΧη  σου  καταμαρτυρήσουσίν  σου. 

7  τι  γάρ;  μή  πρώτος  ανθρώπων  εγενήθης;  η 
ή  προ  θινών  επάγης ; 

8ή  σύνταγμα  Κυρίου  άκήκοας;  3 
εϊς  δε  σε  άφίκετο  σοφία; 

9τί  γαρ  οίδας  6  ουκ  ο'ίδαμεν ;  ο 
ή  τί  συνίεις  ο  ου  και  ήμεις; 

10 και  γε  πρεσβντης  και  γε  παΧαιός  εν  ήμϊν,  ιο 

ΚΑΟ       19  ελεανεν  Α  |  της  γης  δΐιρ  Γα5  Βα  20  ει?]  ει  Ο  |  επεστησας] 
ρΓ  και  Α  |  πρόσωπον]  +  σον  Α  \  εξαπεστειλας]  εξαπεσταλη  Α  21  δε 
2°]  τε  Α  |  επιστανται  δί*  (-σταται  £\ε·α)  απισταται  ^  22  αυτοί»  2°]  +  επ 
αυτω  Α  XV  1  εναη  ϊη  Ο  |  Ελι0α£"  δ^Α  |  θαιμανιτης  ί<  θεμανιτις  Α 
2  ποτερον]  τίνα.  αρα  Α  \  σννεως  Ο  |  πνεύματος]  πνς  Β*  πνεύματος  Α  πνά 

(πνατος  Κ0·3)  |  και  ενεπλησεν]  εμπλησει  δ€  Α  3  έλεγχων]  +  με 
Α  |  ου  ου  δει]  κενοις  Α  4  ον]  οτι  Α  |  οπι  και  ̂ °·α  (ροδίεα  ΓΟδίϊΐ)  |  συ] 
σοι  ΒΑΟ  |  τον  κνριον]  οιώ  του  Α  Ο  5  ονδε]  ονδεν  Χ  και  ου  Α  ου  0  |  δια- 
εκρινας  Κ*  (διεκρ.  |  ρήματα  Β*Νε·3Α]  ρημα  Β3ΐ,Κ*  6  ελεγΐ^  Α  | 
καταμαρτνρησονσιν]  καταμαρτνρησε  Α  -σει  Αιίοη  -σαισαν  (Ζ  7  ανθρώ- 

πων] ανος  Α  |  εγεννηθης  Α0  8  εΐ5  δε]  η  ευ  Α  9  σννιεις]  +  σν  Βλ1> 
συ  νοήσεις  Α  |  ου]  ουχι  Β^Ν0·3  <ν'α>  ς·ε  Α  Ο  (-χει) 
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1ΩΒ  XV  23 

βαρύτερος  του  πατρός  σον  ημεραις.  Β 
ιι       11  ολίγα  ων  ημάρτηκας  μεμαστίγωσαι, 

μεγάλως  ίιπερβαλλόντως  λελάληκας. 
ΐ2       12τί  ετόλμησεν  η  καρδία  σον; 

η  τί  επηνεγκαν  οι  οφθαλμοί  σον, 

ΐ3       13  οτι  θνμόν  ερρηζας  έναντι  Κνρίον, 
εξήγαγες  δε  ε'κ  στόματος  ρήματα  τοιαντα; 

ΐ4       14 τις  γάρ  ων  βροτός,  οτι  εσται  αμεμπτος, 
η  ως  εσόμενος  δίκαιος  γεννητός  γυναικός; 

ΐ5       13  ε I  κατά  αγίων  ον  πιστενει, 
ονρανός  δε  ον  καθαρός  εναντίον  αυτόν. 

ι6       ι6εα  δε  εβδελνγμενος  και  ακάθαρτος, 

άνήρ  πίνων  αδικίας  'ίσα  ποτω. 
ΐ7       17  άναγγελώ  δε  σοι,  ακονε  μον, 

ά  δη  εωρακα  αναγγελω  σοι, 

ι8       18  ά  σοφοί  ερονσιν,  ονκ  εκρνψαν  πατέρας  αντών 
19  19αντοϊς  μόνοις  εδόθη  η  γη, 

κα\  ονκ  επηλθεν  αλλογενής  επ*  αντονς. 
2ο       20 πάς  ό  βίος  άσεβονς  εν  φροντίδι, 

ετη  δε  αριθμητά  δεδομένα  δννάστη, 

2ΐ       21  ό  δε"  φόβος  αντον  εν  ώσ\ν  αντοΐΐ' 
οταν  δοκί}  η  δη  είρηνενειν, 
ήξει  αντον  η  καταστροφή. 

22  22ρ-η  πιστενετω  άποστραφηναι  από  σκότους· 
εντεταλται  γάρ  ηδη  εις  χείρας  σίδηρου, 

23  23  κατατετακται  δε  εις  σίτα  γνψίν 
οίδεν  δε  εν  εαυτω  οτι  μένει  είς  πτώμα. 

10  βαρύτερος]  πρεσβύτερος  Α*  {βαρ.  ΑΆ)         11  ημαρτησας  €  \  υπερβαλ-  ΝΑΟ λοντως]  υπερβάλλον  ούτως  ̂         12  τι  ετόλμησεν]  τι  οτι  ετολμ.  Α  τετολμησεν 
^  |  τι  2°]  +  σοι  Α        13  δε  εκ  σ  δΐΐρ  γο.5  Βα1;>        14  οηι  οτι  Α        15  άγιων] 
+  αυτού  Κ0·3  |  ου  ι°]  ο  Ο  |  πιστεύει]  +  μεμψις  Α  |  ουρανός]  ρΓ  ο  Α  |  αυτού] 
+  άστρα  δε  ουκ  αμεμπτα  Α  16  ανηρ  ο  ρΓαοο  οοηίιιη^  ̂   |  αδικιαν  Α 
17  αναγγελω  ι°]  αι^γελλω  ΧΑ  |  δε]  ουν  Α  |  άκουε  μου]  συ  δε  μου  άκουε 
Α  Ι  εορακα  ΜΙ  \  αναγγελω  2°]  αναγγέλλω  Α  18  ερουσιν]  ανήγγειλαν 
Α  I  ουκ]  ρΓ  και  ΝΑΟ  |  πατέρας]  ττρΎς  ΑΟ  19  αυτοις]  αυτοις  δε  Ν0·11 
(ροΗΐεα  τα»  δε)  αυτός  δε  Ο*1*  20  άσεβων  Α  21  ειρηνευεσθαι  Λ  |  ηξει] 
ρΓ  τοτε  Α  ί  η  καταστρ.  αυτού  Λ  22  αποστροφηναι  Ν*  (-στραφ.  Κ0·3)  | 
εντεταλται]  εντετακται  Α  |  σίδηρου]  +  καταπιπτ ι  δε  εις  εξαληψιν  Α  (δϊ^η 
αχίρϊηχ  Α?ΙΙ1>ί)  23  κατατετακται  δε]  και  κατατετ.  Α  κατατετ.  γαρ  Ο  |  δε 
2°]  γαρ  Χ  |  πτώμα]  πτωσιν  £< 

547  Μ  Μ  2 



XV  24 ΙΩΒ 

ήμερα  δε  αντον  σκοτινη  στροβησει, 

24  ανάγκη  δε  και  ΘΧίψις  αντον  καθ  ε  ζει 
ώσπερ  στρατηγός  πρωτοστάτης  πίπτων 

25  οτι  ηρκεν  χεΐρας  εναντίον  του  κυρίου, 
έναντι  δε  Κυρίου  ΐΐαντοκράτορος  ετραχηΧίασεν, 

*6εδραμεν  δε  εναντίον  αντον  ϋβρει, 
εν  πάχει  νώτου  άσπίδος  αύτοΰ' 

27 οτι  εκάΧυψεν  το  πρόσωπον  αυτού  εν  στεατι  αυτόν, 
και  εποίησεν  περιστόμιον  επ\  τών  μηρίων. 

28 αυΧισθείη  δε  πόΧεις  έρημους, 
εϊσεΧθοι  δε  εις  οϊκονς  άοικητονς· 
α  δε  εκείνοι  ητοίμασαν,  άλλοι  άποίσονται. 

~9οντε  μη  πΧουτισθη,  οντε  μη  μείνη  αντον  τα  υπάρχοντα· 
ου  μη  βάΧη  επϊ  την  γην  σκιάν, 

30  ουδέ  μη  εκφΰγτ]  το  σκότος' 
τον  βΧαστόν  αυτοΰ  μαράναι  άνεμος, 
εκπεσοι  δε  αυτοί)  το  άνθος. 

31  μη  πιστευετω  ότι  υπομένει, 
κενά  γαρ  άποβησεται  αυτώ' 

32 η  τομη  αϋτού  προ  ωρας  φθαρησεται, 
και  ό  ράδαμνος  αυτοΰ  ον  μη  πνκάση· 

33τρνγηθείη  δε  ώς  ομφαξ  προ  ωρας, 
εκπεσοι  δε  ώς  άνθος  ε'λαι'αί. 

34 μαρτύριον  γαρ  άσεβους  θάνατος, 
πυρ  δε  καύσει  οϊκονς  δωροδεκτών. 

35  εν  γαστρ\  δε  Χήμψεται  όδύνας, 

29 

ΝΑΟ  23  οηι  δβ  3°  Α  |  σκοτινη  στροβησει  αντον  Α  σκοτ.  αντον  στροβ.  ̂   |  σκοτεινή 
Β;ι5  24  οιϊι  και  Κ*  (δΐφ€ΓδθΓ  κ  ̂ε  ίι)  |  πρωτοστρατης  \  πιπτων]  πεπτωκως 
Α  25  εναντίον]  έναντι  Α  |  του  κνριον]  οηι  τον  Α  αντον  Ο  26  οιη 
δε  Κ*  (Ηαΰ  ̂ °3)  |  εναντίον]  εαντιον  0<*11  (Ιχ1)  |  οηι  αντον  ι°  Ο  \  παχει  νωτον] 
πανεχινω  της  Α  ΐη  νωτον  δΟΓ  θ  ρτο  τ  Ο*  ροδίβα  ιενοο  τ  (Γ?  27  μηριων] 
μηρών  ΚΑ  +  αυτον\  αίνος  δε  αντον  νβρις\  Α  28  7τολυ  Β*&Α(-λευ  Β3ί)0)  | 
εισελθοι  δε]  και  εισελθοι  Α  \  εκείνος  ητοιμασεν  Κ0·3·  "Α  |  απονσονται  («ίο)  Ο 
29  τα  νπαρχοντα  αντου  Α  \  ον]  ονδε  Α  |  την  γην]  οηι  την  Β3ΐ)Κ*  γης  ̂ ε·3ϋ 
30  το  σκότος]  οηι  το  Α  |  μαραίνει  Α  \  εκπεσοι  δε]  και  εκττεσοι  Α  31  κενα] 
καινά  £  |  αντω  αποβησεται  Α  32  φθαρησεται]  θαρησεται  δΐιρ  Γ3.δ  0Ά  \ 
πνκασει  ΚΑ  (-σι)  33  ως  ι°]  ωσπερ  ΑΟ  \  εκπεσοι  δε]  και  εκπεσοι  Α  \ 
ως  2°]  ωσπερ  Α  34  κανσει]  κατακανσει  Α  35  εν  γαστρι  δε]  και 
εκ  γαστρι  (δίο)  Α  |  Χημψονται  Α 
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ΙΩΒ 

χνι  ΐ3 

άποβήσεται  δε  αντώ  κενά,  Β 
η  δε  κοιλία  αυτόν  νποίσει  δυλοΐ'. 

XVI  ι        1  Ύπολαβών  δε  Ίώ/3  λέγει 
2  ^Ακήκοα  τοιαύτα  πολλά· 

παρακλήτορες  κακών  πάντες. 

3  3τι  7"Ρ'        τά£ι$·  εστίν  ρήμασιν  πνεύματος ; 
η  τί  παρενοχλήσει  σοι  οτι  άποκρίνη; 

4  4καγώ  καέΓ  υμάς  λαλήσω. 
ει  νπεκειτό  γε  ή  ψνχή  υμών  άντι  της  εμής, 

5  5εΐτ'  εναλονμαι  νμιν  ρημασιν, 
κινήσω  δε  καθ*  υμών  κεφαλήν, 

(ζ)  6        6 ε 'ίη  δε  Ισχνς  εν  τώ  στόματ'ι  μον, 
κ'ινησιν  δε  χειλεων  ού  φείσομαι. 

(ό)  7        7*«"  ΎαΡ  λαλήσω,  ουκ  άλγήσω  το  τραύμα· 
εάν  δε  και  σιωπήσω,  τί  ελαττον  τρωθήσομαι; 

(7)  8        8νΰν  δε  κατάκοπόν  με  πεποίηκεν,  μωρόν,  σεσηπότα, 
(δ)  9  και  επελάβον  μον  9 εις  μαρτίιριον  εγενηθη· 

κα\  ανέστη  εν  ε'μο\  το  ψευδός  μου, 
κατά  πρόσωπον  μον  άνταπεκρίθη. 

(9)  ίο       10νργί]  χρησάμενος  κατεβαλεν  με, 
εβρνζεν  ε7τ'  εμε  τους  οδόντας, 
βελη  πειρατών  αυτού  επ*  εμο\  επεσεν. 

(ίο)  ιι        11  άκίσιν  οφθαλμών  ενήλατο, 
όζει  επαισεν  με  εις  τα  γόνατα, 

ομοθυμαδόν  δε  κατεδραμον  επ'  εμοί. 
(ιι)  ΐ2       12 παρεδωκεν  γάρ  με  6  κνριος  εις  χείρας  άδίκον, 

επ\  δε  άσεβεσιν  ερριψεν  με. 

(12)  13       13 ει ρην ενόντα  διεσκεδασεν  με' 

35  αποβησατε  ̂   |  κενα]  καινά  0  |  νποισει]  ουκ  οισει  1\*  (νττ.  Κ0·1"1)  |  δολον]  ΝΑΟ πονον  Λ  XVI  1  βναη  ΐη  ̂   3  εστί  €  4  καγω]  και 
βγω  δε  Α  |  ει]  η  0  |  γε  νπεκειτό  ΑΟ  |  υμών]  ημών  <Ζ  \  εμηί]  +  ψνχη$  Α 
5  ειτ]  +  ει  ̂   \  εναλλονμαι  ̂   |  ρημασιν]  λογοις  Α  6  κινησιν  δε]  και  κεινη- 
σιν  Λ  |  χει\εων]  +  μου  Χ*  (οηη  μου  ̂ ε·3  ροδίβα  Γ6δΐίί)  7  τραύμα]  +  μου 

8  (ροδίοη.  τακ)  Α  |  έλασσον  Χ  8  κατάκοποι]  κατά  τοτο^  Ο*  (ρ  ρΓΟ  τ 
€*ν'(1)  |  σεσηττοτα]  .  .  νσεσηποτα  (δίο)  Β3*5  9  εΐί]  ρΓ  και  Κ*  (οηι  Κ0·3)  | 
εγενηθην  ΝΑ  XVI  9— XVIII  4  ιηιιΐΐα  εναηιΐΰΓ  ίη  ̂   XVI  10  εβρνξεν] 
+  δε  Λ  |  εμε]  εμοι  Ν  |  οόοντα%]  +  αυτόν  Α  |  πειρατών]  ττειρατηριων  Λ  |  εμοι] 
εμε  Κ  |  [επε]σαν  €  11  ακισιν. .  .ενη\ατο\  οξ  81ΐρ  Γίΐδ  ρΐ  ΙίΐΙ  Α8  |  ευ]  επι 
Λ  [  γονατας  Α*  (Γίΐδ  5  Λ?)  |  δ<τ]  δη  Ν  |  εμοι]  εμε  Α  12  άδικων  Ν0·4 
(ρυδίεη.  ΓΟδίίΙ  άδικου)  |  ασεβεσιΐ']  ασεβείς  Α  |  εριψεν  Χ 
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XVI  14  ΙΩΒ 

Β  λαβών  με  της  κόμης  διετιλεν, 
κατεστησεν  μ*  ώσπερ  σκοπόν. 

14 ε κύκλωσαν  μ€  λόγχαις  Ι4  (13) 
βάλλοντες  εις  νεφρούς  μου,  οι)  φειδόμενοι 
εζεχ€αν  εις  την  γην  την  χολην  μου· 

15  κατεβαλόν  μ*  πτώμα  επ\  πτώματι,  15(1 
εδραμον  προς  με  δυνάμενοι· 

ι6σάκκον  έραψαν  επ\  βύρσης  μου,  ι6  (ι 
τό  δε  σθένος  μου  εν  γη  εσβεσθη. 

ί?η  γαστηρ  μου  συνκεκανται  από  κλαυθμοΰ,  ιη  (ιό) 
επ\  δε  βλεφάροις  μου  σκιά· 

ζ8ίίδικον  δε  ουδέν  ην  εν  χερσίν  μου,  β      ι8  (ι 
*νχή  δε  μου  καθαρά. 

19γη,  μη  επικάλυψης  εφ'  αϊματι  της  σαρκός  μου,  19  (ι 
μηδε  ε'ίη  τόπος  τη  κραυγή  μου. 

20 και  νυν  ιδού  εν  ούρανοϊς  6  μάρτυς  μου,  2ο  (19) 
ό  δε  συνίστωρ  μου  εν  ύψίστοις. 

21άφίκοιτό  μου  η  δεησις  προς  Κυριον,  2ΐ  (ϊ 
έναντι  δε  αυτού  στάζοι  μου  6  οφθαλμός. 

22 ε'ίη  δε  έλεγχος  άνδρϊ  έναντι  Κυρίου,  22  (? 
και  υιω  ανθρώπου  τω  πλησίον  αυτού. 

23ετη  δε  αριθμητά  ηκασιν,  23  (22) 
όδώ  δε  η  ουκ  επαναστραφησομαι  πορεύσομαι. 

1όλέκομαι  πνεύματι  φερόμενος,  ι  XVII 
δέομαι  δε  ταφής  και  ου  τυγχάνω. 

2λίσσομαι  κάμνων,  και  τι  ποιησας;  2 
3 έκλεψαν  δε  μου  τα  υπάρχοντα  αλλότριοι"  3 
τίς  εστίν  οΰτος ;   τη  χειρι'  μου  συνδεθητω. 

4 ότι  καρδίαν  αυτών  εκρυψας  από  φρονησεως,  4 

ΝΑΟ       13  διετειλεν  ΑΟ  14  την  γην]  οηι  την  ΚΑ  |  χολην]  ξωην  Κ0·3  (ροδίεα 
Γβνοο  χλοην)  Α  15  οηι  πτώμα  Ν*  (ηαη  ̂ ε·^1"*)  |  προς  με]  προς  εμε  Κ 
εττ  εμε  Α  \  δυνάμενοι]  δυνατοί  Α  16  ερραψαν  ΒλΓογ1  ̂   Κ*0  εριψαν  Κ0·3 
(ρθδί63.  Γβδίϊΐ  ερραψ.)  έρριψαν  Α  |  βνρσσης  (δϊο)  Κ*  βνρσης  Κ1  βνρση  Κ0·»  (▼«ΦΑ  ) 
εν  γη]  ει*  γην  Α  |  εσβεσθη]  εσβεσαν  Α  17  σνγκεκανται  '&'  \  κλανθμον] 
+  μον  Κ*  (οιτι  Κ?)  |  βλέφαρων  Α  |  σκια]  + θανάτου  Κε  ΛΑ  18  δε  ι°]  γαρ  Α 
19  της  σαρκός  ]  οηι  της  Α  \  της  κραυγής  Α  \  μου  ι°]  0611  οηι  Κ*  ιΐδςιιε  XVII 
12  (ΙιαΙ)  ̂ ε·3πικ»ηί)  20  ονρανοις  (οννοις  δίο  Α)]  οννω  Κ0·*  ]  οπι  μου  ι°  Α 
21  η  δεησις  μον  Α  |  στάλοι]  σταξαι  Α  \  ο  οφθαλμός  μον  Α  22  ελεγχοί] 
ο  ελ.  μου  Α  \  έναντι]  εναντίον  ^  |  οηι  και  νιω  .  .  .  αντον  Κε·3  |  νιω]  νιος  Α 
23  ηκασιν]  ηκονσιν  μοι  Α  XVII  2  ττοιησας  Β0.0Ά0]  ποιήσω  Κε,εΑ 
3  αλλότριοι  τα  νπαρχοντα  Α  4  εκρνψαν  Α^  (.  . .  ψαν) 
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ΙΩΒ XVIII  I 

δια  τούτο  ου  μη  ύψωσης  αύτονς.  Β 

5  $τή  μερίδι  αναγγελεΐ  κακίας, 
οφθαλμοί  δε  ε'φ'  νίοϊς  ετάκησαν. 

6  6εθον  δε  ρε  θρνλημα  εν  εθνεσιν, 
γελως  δε  αύτοίϊ  άπεβην 

7  7  ττεπώρωι/ται  γαρ  από  οργής  οι  οφθαλμοί  μον, 
πεπολιόρκημαι  μεγάλως  υπό  πάντων. 

3         8θανμα  εσχεν  αληθινούς  ςττι  τούτω· 
δίκαιος  δε  ζπ\  παρανομώ  επανασταίη· 

ρ        9ο-χοίη  δε  πιστός  την  εαντον  όδόν, 
καθαρός  δε  χείρας  άναλάβοι  θάρσος. 

ίο       10  οά  μην  δε  αλλά  πάντες  ερείδετε,  κ  αϊ  δεύτε  δ»/, 
ού  γαρ  ευρίσκω  εν  ύμιν  αληθές. 

ιι        11  αι  ημεραι  μου  παρήλθαν  εν  βρόμω, 
ερράγη  δε  τα  άρθρα  τής  καρδίας  μου· 

12  12  νύκτα  εϊς  ήμεραν  εθηκα, 
φώς  εγγύς  από  προσώπου  σκότους. 

ΐ3       13€αν  γαρ  υπομείνω,  αδης  μον  ό  οίκος, 
εν  δε  γνόφω  εστρωταί  μου  ή  στρωμνή. 

Η       14 θάνατον  επεκαΧεσάμην  πάτερα  μου  είναι, 
μητέρα  δε'  μον  και  άδελφήν  σαπρίαν. 

ΐ5        '37γο0  ούν  μου  ετι  εστίν  ή  ελπίς; 
ή  τα  αγαθά  μον  οψομαι ; 

ι6       ι6ή  μετ   εμού  εις  αδην  καταβήσονται, 
ή  ομοθυμαδόν  επ\  χώματος  καταβησόμεθα; 

ι         1  Υπολαβών  δε  Βαλδάδ  ό  Σανχίτης  λέγει 

4  ου]  ουι>  Α  5  δε]  +  μον  Νε·3  Α^  6  θρνλλημα  ΟίΛ  \  γελως  δε  ΝΑΟ 
αΐ'τοΐί  απεβην  Κε·ε  (εττεβ.  Β)]  γλωσσά  δε  αϊτού  απεβην  ΚΓ· 1  και  αττεβην 
αντοις  γελος  (βϊο)  Α  7  πεπηρωνται  Κα*Α  |  γαρ]  δε  Α  |  οργηί]  4-  σοι» 
Α  |  πεπολιορκημαι]  ρτ  και  Α  |  ι>7το  πάντων  μεγαλως  Α  8  0αι;μα]  +  δε 
^ς.α  |  τουτω]  τούτοις  Α  |  δικαιοί. .  .επανασταιη]  δικαιω  γαρ  παράνομος  επαι>- 
αστη  Α  9  καθαρός  δε  χειρα$]  και  ο  καθαρός  χερσιν  Α  10  ερειδετε] 
κριναται  \&ΖΛ  \  οιτ»  δτ;  Α  |  ευρίσκω]  εστίν  Κεα  11  αι]  και  Α  (ε  ριαεε 
οοηίιιη^)  |  βρομώ  ΒΚεΛ]  δρομω  Α  .ρομω  0  (θρομω  ΐιΐ  νκΐ)  12  εθηκαν  Α 
13  νπομινη  Κ*  (νπομινω  Κ1)  |  αδη*  μοκ  ο  οικοϊ]  οικοϊ  (ρΓ  ο  Ν1)  μου  αδτ?9  Χ* 
αδης  μον  ο  οικ.  μου  Κε·η  |  στρομνη  Α  14  εττε/ίαλεσαμην]  προσεκαλεσαμην 
Ι!^^^  ε  ρΐΌ  7Γ  οοορ  Α*)  Ο  (προσκ.)  προσεκαλεσα  Κ*  15  μου  ι°] 
μοι  &  |  ετι  εστίν  η  ελττις]  ετι  η  ελπις  εστίν  6*  ετι  η  ελπις  Α  εστίν  η  ελττις  ̂   \ 
οψομαι]  -{-ετι  Α  16  αδην]  ρτ  τον  Α  |  καταβησίτ}  Α  XVIII  1  εναη 
ϊη  ό'  |  Βαλδα$  Α  |  Σαυχιτης]  λνχιτης  Λ 

551 



XVIII  2 ΙΩΒ 

2  Μέχρι  τίνος  ον  παύστ);  2 
επίσχες,  ίνα  και  αυτοί  λαλήσωμεν. 

3  δια  τ'ι  ώσπερ  τετράποδα  σεσιωπήκαμεν  Εναντίον  σον;  3 
4 κεχρηται  σοι  οργή.  4 

τ'ι  γάρ;  εάν  συ  απόθανες,  άοίκητος  ή  ύττ'  ούρανόν; 
ή  καταστραφήσεται  ορη  εκ  θεμελίων; 

και ι  φώς  ασεβών  σβεσθήσεται, 
και  ουκ  άποβήσεται  αυτών  ή  φλόζ. 

6τ6  φώς  αύτοϋ  σκότος  εν  διαίττ), 
6  δε  λύχνος  αυτω  σβεσθήσεται. 

1 θηρεύσαισαν  ελάχιστοι  τα.  υπάρχοντα  αυτού, 
σφάλαι  δε-  αυτού  ή  βουλή. 

*εμβέβληται  δε  ό  πους  αυτού  εν  παγίδι· 
εν  δικτύω  ελιχθείη. 

9ελθοισαν  δε  επ'  αυτόν  παγίδες·^ 
κατισχύσει  επ'  αυτόν  διψώντας. 

10  κεκρυπται  εν  τι]  γτ/  σχοινίον  αυτού, 
και  ή  σύλλημψις  αυτού  επ\  τριβών. 

11  κύκλω  ολεσαισαν  αυτόν  δδυναι· 
πολλοί  δε  περ\  πόδα  αυτού  ελθοισαν  εν  λιμω  στενω, 

12  πτώμα  δε  αυτώ  ήτοίμασται  έξαίσιον. 
13βρωθείησαν  αυτού  κλώνες  ποδών, 

κατεδεται  δε  τά  ωραία  αυτού  θάνατος. 

14εκραγείη  δε  εκ  διαίτης  αυτού  Χασίς, 
σχοίη  δε  αυτόν  ανάγκη  αιτία  βασιλική. 

νθ       3  δια  Τί]  ινα  τι  δε  Α  δια  τι  δε  0  4  κεχρηται  σοι]  κεχρηται  σε  δε 
^°·3  (ροίίΐεα.  ι·£5ΐϊ[  κεχρ.  σοι)  κεχρησε  δε  Α  |  τι  γαρ  εαν  συ]  τι  συ  γαρ  εαν 
(τι  γαρ  εαν  συ  Κ0·0)  Ι  συ]  σοι  ΑΟ  (σο.)  \  αποθανψ  ίη  Ο  νεί  ρβιϋΐ  νεί  αϊ  νκΐ 
άβ65ΐ  |  ανοικητοζ  Ο   \  η  υπ  ουρανον]  +  εσται  Β313  ρΓ  εσται  ΑΟ  |  ορη]  η  γη  Α 
5  αποβησεται]  αναβησεται  Α  |  αυτών]  αυτού  Α  6  διαιτη]  +  αντου  Α  | 
λυχνο$]  +  αυτού  Α  |  αυτω]  ρΓ  επ  Βα1,ΚΑΟ  7  θηρευσεαν  Α  |  τα  υπάρ- 

χοντα αυτού  ελάχιστοι  Α  |  σφαλαι  δε]  και  σφαλιη  Α  8  εμβεβληται] 
ενβεβλ.  Κ  ενβληθειη  Α  |  εν  2°]  ρΓ  και  ̂ ·°ΑΟ  |  ειλιχθειη  Α  9  ελθοισαν 
δέ]  οηι  δε  ̂   ελθοι  δε  εν  δε  (δίο)  Α  |  παγίδες]  +  κυκλοθεν  Α  |  κατισχύσει]  και 
κατισχυσουσιν  Α  |  διψωντες  Α  10  κεκρυπται]  +  δε  Α  |  σχοινίον]  ρτ  ο  Κ*  ρϊ 
το  Ν1  |  συνλημψίϊ  Κ  |  τριβών]  εριβων  κυκλοθεν  Α  11  κύκλω]  και  Α  |  ολε- 
σαιαν  Β*  ολεσαιεν  Β3Ϊ>  (ηί«ΐ  ίοΓΐ  ολεσαισαν)  ολεσιαν  Α  |  πολλοί]  πολλών 
Α  |  πόδας  Α  |  οιη  αυτού  Α  \  ελθοι  Α  \  ονα  εν  Α  12  πτώμα  δε]  και 
πτώμα  Α  \  ητοιαασται  αυτω  &  αυτω  ητοιμαστο  Α  13  οηΐ  δε  Κ  [  τα 
ωραία  αυτού]  αυτού  τα  ωμια  Α  14  αίτια]  ρΓ  και  Α 



ΙΩΒ  XIX  7 

κατασπαρησονται  τα  ευπρεπή  αυτόν  σείω. 
ι6       ι6ύποκάτωθεν  αί  ρίζαι  αυτόν  ξηρανθήσονται, 

και  επάνωθεν  επιπεσεϊται  θερισμός  αύτού. 

ΐ7       17 το  μνημόσυνον  αυτού  άπόλοιτο  εκ  γης, 
και  ύπάρχει  όνομα  αύτώ  επι  πρόσωπον  εξωτερω· 

ι8  ι8άπώσειεν  αυτόν  εκ  φωτός  εις  σκότος. 
19       19  ούκ  εσται  επίγνωστος  εν  Χαώ  αυτού, 

ούδε  σεσωσμενος  εν  τ?/  ύπ*  ούρανόν  ό  οίκος  αυτοί), 
αλλ'  εν  τοίς  αυτού  ζήσονται  έτεροι. 

2ο       20 επ'  αύτώ  ε'στέναξαν  έσχατοι, 
πρώτους  δε  εσχεν  θαύμα. 

2ΐ       21  οντο'ι  εισιν  οι  οίκοι  αδίκων, 
ούτος  δε  ό  τόπος  των  μη  είδότων  τον  κυριον. 

XIX    ι         'ΎποΧαβών  δε  Ίώβ  λέγει 
2  -"Έωί  τίνος  εγκοπον  ποιήσετε  ψυχήν  μου, 

και  καθαιρείτε  με  Χόγοις; 

3  3γνώτε  μόνον  ότι  ό  κύριος  εποίησεν  με  ούτως- 
καταΧαΧεϊτε  μου,  ούκ  αίσχννόμενο'ι  με  επίκεισθε  μοι. 

4  4 ναι        επ'  άΧηθείας  εγώ  επΧανηθην, 
παρ    εμοι  δε  αύΧίζεται  πΧάνος, 

4α     *ΛΧαΧήσαι  ρήματα  α  ούκ  εδει, 
τά  δε  ρ  η  ματ  ά  μου  πΧανάται  και  ούκ  επ\  καιρού. 

5  5εα  δε  ότι  επ'  ε'μοι  μεγαΧύνεσθε· 
ενάΧΧεσθε  δε  μοι  όνείδει. 

6  6γνώτε  ούν  ότι  ό  κνριός  εστίν  ό  ταράξας, 

όχύρωμα  δε  αύτού  επ'  εμε  ύ^τωσεν. 
7  7 Ιδού  γεΧώ  όνείδει  και  ού  ΧαΧήσω· 

15  εν  ννκτι]  και  εν  σώματι  Α  |  καταστταρησεται  Α  17  απολοιτο]  ΝΑΟ 
απωλοιτο  Β  απολιται  Κ*  {απολοιτο  #ΡΛ)  18  απωσειεν]  και  απωσιαν  Α 
19  λαω]  ρΓ  τω  Α  |  σεσωσμειον  Χ*  (-νος  Κ0·3)  Ι  εν  τοις]  εντός  Α  21  οι 
οίκοι]  ΟΠΟ  οι  Α  |  ο  τόπος]  οιη  ο  Α  |  ιδοτων  Α  XIX  2  τίνος]  ποτε  Α  | 
ενκοπον  ΧΑ  |  ποιήσετε]  εποιησατε  Χ  |  ψνχην]  ρΓ  την  Α  |  καθαιρείτε]  κάθε- 
λειται  Α  3  ο  κνριος]  οιη  ο     Ι  μ€  Ι°]  μοι  Α  |  οηι  οι>τω$  Χ*  (Ιια,ο  Χ0·3)  | 
καταλαλίΐτε]  ρΓ  και  Λ  |  μου]  με  Α  \  επικεισΟε]  και  επικεσθαι  (μο)  Λ  4£)ω 
€7Γ  αλήθειας  Α  |  παρ  βμοι  δε]  και  εν  εμοι  Α  ]  ανλιζεται]  ανλισθησεται  Κ* 
(-{ΐται  Νς·;ι)  4  3,  ρήματα  α]  ρημα  ο  ΧΑ  6  οιη  ονν  Α  \  ο  κνριος]  οιη 
ο  Βα1,Χ  |  ταρα$α$]  +  α6  Χ'1··"1  (ροβίβα  Γαδ)  Α  7  γελώ]  λαλω  Χς·3  (ροϋΐοα 

-γελώ)  Α  |  οναδτ;  Β4<,ΟΓί1>Α 
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XIX  8  ΙΩΒ 

Β  κεκράξομαι,  και  ούδαμον  κρίμα. 

8 κύκλω  περιωκοδόμημαι,  και  ου  μη  διαβώ,  8 
ίττί  πρόσωπον  μον  σκότος  εθετο. 

9την  δε  δό£αι>  απ*  ε'/χου  εξεδνσεν,  9 
άφεΐλεν  δε  στεφανον  άπο  κεφαλής  μον. 

10διεσπασεν  με  κύκλω  και  ωχόμην,  ίο 
εξεκοψεν  δε  ώσπερ  δενδρον  την  ελπίδα  μον. 

1ιδεινώς  δε  μοι  όργτ]  ε'χρήσατο,  ΙΓ 
ηγήσατο  δε  με  ώσπερ  εχθρόν. 

12όμοθνμαδόν  δε  ηλθον  τά  πειρατηρια  αντον  επ*  εμοί,  ΐ2 
ταΐς  όδοϊς  μον  εκνκλωσαν  ενκάθετοι. 

13άπ'  εμοΐι  αδελφοί  μον  άπεστησαν,  ΐ3 
έγνωσαν  άΧΧοτρίονς  η  εμί' 
φίΧοι  δε  μον  άνεΧεήμονες  γεγόνασιν. 

14ου  προσεποιήσαντό  με  οι  εγγύτατοι  μον,  ι  + 
και  οι  ειδότες  μον  το  όνομα  επεΧάθοντό  μον. 

^γείτονες  οικίας  θεράπαιναί  τε  μον,  ΐ5 
αλλογενής  ημην  εναντίον  αντών. 

ι6θεράποντά  μον  εκάΧεσα,  και  ονχ  νπήκονσεν  ι6 
στόμα  δε  μον  εδεετο,  17  και  ικετενον  την  γνναΐκά  μον,  ι  γ 
προσεκαΧούμην  δε  κοΧακενων  νιονς  παΧΧακίδων  μον 

ι8οί  δε  εις  τον  αιώνα  άπεποιήσαντό  με·  ι8 
όταν  άναστώ,  κατ   εμον  ΧαΧονσιν. 

*9εβδελνξαντό  με  οι  ιδόντες  με-  19 
ον$·  δ)7  ηγαπηκειν,  επανέστησάν  μοι. 

20 εν  δερματί  μον  εσάπησαν  αι  σάρκες  μον,  ?ο 

5ΛΑϋ       8  επι]  +  δε  Α  |  πρόσωπον]  πρόσωπον  Κ  ατραπούς  Α  9  οηι  δε  Α  | 
δοξαν]  +  μου  Α  |  αφειλεν  δε]  και  αφειλεν  Α  10  διεσπασεν]  +  δε  £\οα  (μοδίείΐ 
άεΐ)  Α         11  οηι  δε  ι°  Α  |  οηι  ηγησατο.,.εχθρον  ^*  (Ιιαΰ  Κ0-3)  12  οηι 
δε  Α  |  ηλθον  τα  πειρ.  αυτοί»]  αυτού  ηλθεν  τα  πβιρ.  Α  \  εμοι]  εμε  Α  |  ταις 
οδοις  μον  ο  ρΓαβο  οοηίιιη^  Κ  |  εκυκλωσαν]  +  με  ̂ Α  |  εγκάθετοι  Β3*3  13  απ 
εμου  ο  ρΓα,εο  οοηίυη£  Κ  |  εμου]  +  δε  Α  |  αδελφοί  μου  άπεστησαν]  απεστ. 
αδελφοί  Α  |  έγνωσαν]  ϊη  γ  Γ&5  αΐϊ^  Β?  |  φίλοι]  ρΐ"  οι  Α  14  ου]  ρν  και  Α  I 
προσεποιησαντο]  προσειδον  |  οιη  και  Α  \  ειδοτες  Β'1^*]  ειδοντες  Β*Κεα  ιδον- 
τες  Α  15  οικίας]  οικιοι  Α  \  θεραπαιναι  τε  μου]  θεράποντες  θεραπενοι  (δίο)  Α  | 
ημην]  εγενομην  Α  16  ̂ εραττοιτα]  θεράποντα*  δε  Α  \  υπηκουσεν]  νπηκονσαν 
μου  Α  |  εδεετο  (δεετο  Κ*  εδ.  Κ1)]  εδεειτο  αντω\  Α  17  προσεκαλ.  δε]  και 
προσεκαλ.  Α  18  απεποιησαντο  με]  με  απεποιησ.  Β3^^1  (οηι  με  με 
απιπαντο  Α  19  εβδελυξαντο]  +  δε  ΙΪ\Α  |  ιδοντες]  ιδοτες  Α  |  οΐ'?  δη]  ους  δε 
&  και  ους  Α  |  ηγαπηκειν  (-κεν  ̂ )]  ηγαπων  Α  20  εσαπησαν]  ρϊ  α 
(ίηιρΓοΙο  α        |  αι  σάρκες]  οηι  αι  Α 
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ΙΩΒ  XX  2 

τά  δε  οστά  μου  εν  όδούσιν  εχεται.  Β 

2ΐ       21  ελεήσατε  με,  ελεήσατε  με,  ω  φίλοι- 
χε\ρ  γαρ  Κυρίου  η  άψαμενη  μου  εστίν. 

22  22διά  τί  με  διώκετε  ώσπερ  και  ό  κύριος, 
από  δε  σαρκών  μου  ουκ  εμπίπλασθε ; 

23  Ζ3τίς  γαρ  αν  δωη  γραφήναι  τα.  ρηματά  μου, 
τεθηναι  δε  αυτά  εν  βιβλίω  εις  τον  αιώνα, 

24  24 εν  γραφίω  σώηρώ  καϊ  μολίβω ; 
25  25οι'δα  γαρ  οτι  άεναός  εστίν  6  εκλύειν  με  μέλλων 
26  67ΓΙ  γης  26 άναστησαι  το  δέρμα  μου  το  άναντλονν  ταύτα, 

παρά  γάρ  Κυρίου  ταύτα  μοι  συνετελεσθη, 

27  27 α  εγώ  εμαυτω  συνεπίσταμαι, 
§α  ό  οφθαλμός  μου  εόρακεν  και  ουκ  ίιλλος·  §  ε 

πάντα  δε  /χοι  σ"υντεΓε'λεσται  εν  κόλπω. 
28  28 ει  δε  και  ερειτε  Τί  εροΰμεν  έναντι  αυτού; 

και  ρίζαν  λόγου  εύρησομεν  εν  αύτώ' 
29  ̂ ενλαβηθητε  δτ)  και  υ/χει$·  από  επικαλύμματος· 

θυμός  γάρ  επ*  ανόμους  επελεύσεται, 
και  τότε  γνώσονται  πού  εστίν  αυτών  η  ύλη. 

ι        1Ύπολαβών  δε  Σωφάρ  ό  Μειναϊος  λέγει 
2        2®υΧ  ούτως  υπελάμβανον  αντερεϊν  σε  ταύτα· 

και  ουχί  συνίετε  μάλλον  η  και  εγώ. 

20  οδονσιν]  οδνναις  Λ  21  ελεήσατε  με  (γ0)]  εγγισατε  μοι  Α  |  0ιλοι]  ΝΑΟ 
+  ελεήσατε  με  Α  |  εστίί'  η  αψαμενη  μον  Α  |  αψενη  Κ*  (αψαμενη  Κ1) 
22  δια  τι]  +  δε  Α  |  οπι  και  ο  Ν*  (Ηαβ  Ν0·3)  23  οιώ  αϊ/  Ν*  (ηαΙ>  Ν0·*)  | 
βιβλω  Κ  24  σιδηριω  Κ  |  και]  τ;  Α  |  μολι/3ω]  +  τ;  εν  πετραις  ενγλνφψαι 
βαΙ>  (£γγλ.  Β1*)  ΚΑ  25 — 26  εττι  γης  άναστησαι  ο  ρΓ3,60  οοηίαη§  Κ: 
ϊ(.6ΐτι  ε7τι  γ^*  Α  26  αι/αστ^σαι]  αναστησι  δε  Κ0·3  (ροδίβη.  Γβδίίΐ  άναστησαι) 
Λ  (-σει)  |  το  δέρμα  μον]  μον  το  σωμα  Κ°·α  (ρο<;ΐ€α  Γβδίϊΐ  το  δ.  μου)  Α  |  αΐ'α/'- 
τλουΐ']  αντλονν  Κ*  (αΐ'αντλ.  |  οηι  γαρ  Κ  |  μοι  ταύτα  Α         27  α  βγω··· 
σννεπισταμαι  ο  ρΓαβο  οοηϊυη^  Κ  |  ο  οφθαλμός]  οηι  ο  Κ*ν'α  (ηαΐ)  ο  Κα·α)  οι 
οφθαλμοί  Α  \  εορακεν  (εωρ.  Β^Ο).]  εορακασιν  Α  |  7ται>τα]  ται/  Κ*  (7τα<'τα  Κ0··"1)  | 
σνντετελεσται  (σννετελεσται  Κ*  σνντετ.  Κς-:ι)]  σνντετελεσθαι  Ο  |  κολτω]  κοπω 
Κ*  (κολπ.  ̂ α·'1)  28  εναϊ/τι]  εναντίον  Κ0,3ΑΟ  |  εΐ'ρ^σομε^]  ενρησον  Λ 
29  δ^  δε  Κ*  (δη  Κ0·11)  Α  |  εττικαλπ/χ/χατοί]  ρΓ  νί(1  κριματος  Κοα  (ροδίεα  Γ&δ) 
κριματος  Λ  |  ανομοις  Α  |  τοτε]  ο  δηρ  γςιη  Κ1  |  7τοΐ'  εστίί'  αντων  η  νλη]  τον 
αντων  η  νλη  εστίν  Κ  οτι  ονδαμον  αντων  η  ισχνς  εστίν  Α  XX  1  ονηη 
ΪΏ  Ο  |  Μιναως  ΚΑ  2    υνελαμβανον]  +  σε  είναι  και  Α  |  α^τε- 
ρειν]  αντερι  Κ*  (-ρΐί/  Κε·η)  |  σείετε]  σννκναι  Κς·*(ρ08ίβ8  σιτιεται)  Α  |  οηι  ' και  Α 
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XX  3  ΙΩΒ 

και  πνεύμα  εκ  της  συνέσεως  άποκριθησεταί  μοι. 
Αμη  ταύτα  εγνως  από  τον  ετι,  4 

άφ'  ού  ετέθη  άνθρωπος  Ιπ\  της  γης; 
5  ευφροσύνη  δε  ασεβών  πτώμα  εξαίσιον,  5 

χαρμονη  δε  παρανόμων  άπώΧεια' 
6 εάν  άναβη  εις  ούρανόν  αυτού  τα  δώρα,  6 

η  δε  θυσία  αυτού  νεφών  αψηται. 

7  όταν  γαρ  δοκη  ήδη  κατέστη  ρ  ίχθαι,  7 
τότε  εϊς  τεΧος  άπολεϊταΐ' 
οί  δε  είδότες  αυτόν  ερούσιν  Που  εστίν; 

*ώσπερ  ένύπνιον  εκπετασθεν  ού  μη  ευρέθη,  3 
επτη  δέ  ώσπερ  φάσμα  νυκτερινόν 

9 οφθαλμός  παρεβΧεψεν,  και  ου  προσθησει,  9 
και  ουκ  ετι  προσνοησει  αυτόν  6  τόπος  αυτού. 

10 τους  υιούς  αυτού  όΧέσαισαν  ήττονες,  ι  ο 
αί  δε  χείρες  αυτού  πυρσεύσαισαν  όδύναις. 

31  οστά  αυτού  ένεπΧησθησαν  νεότητος  αυτού,  ιι 
και  μετ   αυτού  έπ\  χώματος  κοιμηθησεται. 

12έάν  γΧυκανθη  εν  στόματι  αυτού  κακία,  ΐ2 
κρύψει  αυτήν  υπό  την  γΧώσσαν  αυτού, 

Ζ3ού  φείσεται  αύτης  και  ουκ  εγκαταλείψει  αυτήν  13 
και  συνάξει  αύτην  εν  μεσω  τού  Χάρυγγος  αυτού, 

14 και  ού  μη  δυνηθη  βοηθήσαι  εαυτώ·  χ 4 
^ολι)  άσπίδος  εν  γαστρϊ  αυτού. 

15πΧούτος  αδίκως  συναγόμενος  έξεμεσθήσεται,  1 5 
εξ  οικίας  αυτού  έξεΧκύσει  αυτόν  αγγεΧος. 

ΚΑΟ  3  πα'διαν  ΚΑΟ  \  μου]  σον  Χ03  (ροδίεα  ΓβδΗΐ  μου)  Α  |  συνέσεως  (συνεως  Ο] 
+  σου  Α  |  αποκριθησεται]  αποκριθηται  Β3ΐ)νί<1  αποκρινετε  Ν  αποκρίνεται  Αί' 
4  απο  του]  απ  αυτού       οπι  Κ  |  οηι  ετι  Κ  |  αφ]  απ        {αφ  Κ1)  5  δε  ι°] 
γαρ  Α^  |  παράνομων]  άσεβων  Α  |  απωλια  Χ  6  τα  δωρα  αυτού  Α 
7  οταν]  ταν  (ρν  ο  ««ε)  |  οιη  γαρ  Α  |  κατεστηριχθαι]  εστηριχθαι  Α  (-θε) 
0  |  οι  δε  ειδοτε$  (ιδοτες  Α)]  οι  δε  ιδοντες  Χ  και  οι  ειδοτες  ιδοντες  Ο  8  φάσμα] 
θαύμα  Κ*  (φάσμα  Κ0·3)  φάντασμα  Α  9  προσθησεται  (προσθησει  Χ0·3)  | 
ουκ  ετι]  ου  Α  |  προσνοησει]  προνοήσει  Ο  \  αντον]  +  ουκ  ετι  Α  10  ολεσαυαν] 
θλασιαν  Α  \  πυρσεύσαισαν]  πνρσαισαν  £\*  πνρσαισευσαν  (δίο)  £ν°·3  ψη\αφη· 
σονσιν  Α  \  οδννας  Β3Η^α3ΑΟ  11  ενεπλησαν  Κ*  (-πΧησθησαν  ̂ °·3)  ενε- 
πλησθη  Α  12  οηΐ  εαν  Α  \  εγλνκανϋη  Α         13  εγκαταλείψει  Β3^  (εγκα- 
ταλιψει  Β*  ε-γκαλιψει  Ο)]  ενκαταλιψει  £\Α  (-ψι)  \  εν  μεσω]  εκ  μέσον  Γ 
14  αυτον]  +  και  πονο$'\  Α  15  εξεμεσΟησεται  (εξεμεθ.  Β''^ 13  +  εκ  κοιλία* 
αντον  Α  |  οικίας]  +  δε  Α  [  οιη  αντον  Ο  |  ε£ελκι<σαι  ̂   |  αγγελο$]  +  θάνατον  Α 
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ΙΩΒ XX  26 

ιό       ι6θυμόν  δε  δρακόντων  θηλάσειεν,  Β 
άν4\οι  δε  αυτόν  γλώσσα  οφεως. 

ΐ7       '7/^')  ιδοι  αμελξιν  νομάδων 
μηδέ  νομάς  μέλιτος  και  βουτύρου. 

ι8       ,8εΐΓ  κει>ά  και  μάταια  έκοπίασεν, 
πλούτον  εξ  ου  ού  γεύσεται· 
ώσπερ  στρίφνος  αμάσητος,  άκατάποτος. 

19       '9  πολλών  γαρ  δυνατών  οίκους  εθλασεν 
δίαιταν  δε  ήρπασεν,  και  ουκ  έστησαν. 

2ο       20ουκ  εστίν  αυτού  σωτηρία  τοίς  ύπάρχουσιν, 
εν  επιθυμία  αυτού  ού  σωθησεται. 

ει       21  ουκ  εστίν  ύπολιμμα  τοϊς  βρώμασιν  αυτού, 
δια  τούτο  ουκ  άνθησα  αυτού  τα  αγαθά. 

22  22οταν  δε  δοκη  ήδη  πεπληρώσθαι,  θλιβησεται, 
πάσα  δε  ανάγκη  επ'  αυτόν  έπελεύσεται. 

23  23  εΐ  πως  πληρώσαι  γαστέρα  αυτού, 
επαποστειλαι  ε'ττ'  αυτόν  θυμόν  οργής, 
νίψαι  ε'ττ'  αυτόν  όδύνας' 

24  24  και  ού  μή  σωθη  ε'κ  χειρός  σίδηρου, 
τρώσαι  αυτόν  τόξον  χάλκειον 

25  23διε£ε'λ#οι  δε  δια  σώματος  αυτού  βέλος, 
άστρα  δε  εν  διαίταις  αυτού  περιπατησαισαν 

ε'ττ'  αύτω  φόβοι, 
ζ6  26 πάν  δε"  σκότος  αύτω  ύπομείναι· 

16  θυμός  Α  |  θηλάσει  Α  |  ανελοι  δε]  και  ανελοι  Α  17  ειδοι  Ο  18  κε-  ΝΑϋ 
να]  καινά  Ν  |  πλουτον]  ρΓ  σχοΐ7;  δε  Α  |  στριφνος  ΒΗ  (στρειφν.  Β*  α(1ηοί  το 
νευρώδες  κρέας  των  βοων'\  εστίν  δε  και  βοτανη  άβρωτος\  δια  τοντο  δε  ακαταπο- 
τος'\  επειδή  κ  αμάσητος  εστιν'\  'έστιν  δε  κ  το  τον  χαλινού]  μάσημα"  και  ομφά- 
κινος\  οπώρα: —  Β3111^)  &*€]  στρνχνος  Νε·3  (πιοχ  Γ65ΐΐ£  στριφν.)  στρνχνον  Α  | 
αμασητον  Α  |  ακαταποτος]  ακαταπατητον  Α  19  δυνατών]  αδυνάτων 
ΑΟ  |  εθλασεν]  εθρασεν  Α  |  διαιταν]  δι  αιτιαν  Ο  |  δε]  γαρ  (Ζ  +  αντων  #,€-Ά  (πιοχ 
(Ιεΐ)  Λ  |  ηρπασεν]  .πασεν  ̂   γο.8  ι  Ιΐΐ  αηίε  π  εΙ  δΐιρεΓδΟΓ  ε  νεί  σ  Ο*)  20  ουκ] 
ρΓ  δια  τούτο  Κε·;ι  (γιπ"5  (Ιεΐ)  Α  |  εστίν]  εστη  Α  [  σωτήρια  αυτόν  ̂   αυτω  σωτ. 
Λ  |  τοις  νπαρχονσιν]  εν  τ.  ν.  αντον  ονδε  ανθήσει  αντου  τα  αγαθά  Α  | 
οηι  αν  Κ*  (ηαΐ)  ου  £<ε·3)  21    υπόλειμμα  Β3Ε"  |  οηι  δια  τούτο... τα 
αγαθά  Α  22  οηι  δε  ι°  ΑΟ  |  πεπληρωσθαι]  ειρηνευειν  0  23  ει  πως  ει 
πληρωσαι  Βίν*  (ει  πως  πληρωσαι  Κ0··1  ει  2°  ροδίεη.  τονοο)  και  πληρώσει  (ο  ρΓ3.60 
ευηΐιιης)  Α  ει  πως  κληρωσαι  ̂   \  νιψαι  {νειψ.  Ν*)]  ρειψαι  Χ*  (νειψ.  ρο$Ιεα. 
Γενοε)  ρι^αι  δε  Α  24  τρωσαι  ]  +  δε  Α  |  χαλκαιοί*  Α  χαλκών  Ο  25  διε£- 
ίλ#οι]  ρΓ  και  Λ  |  άστρα]  άνδρα  Λ  I  διαιτη  \  περιπατησαισαν]  μη  περιπα- 
τησαι  Α  26  παν  δε]  και  παν  Α  |  αυτω]  αυτόν  Α 
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XX  27 ΙΩΒ 

κατεδεται  αυτόν  πυρ  ακαυστον, 
κακώσαι  δε  αυτοί)  επηΧυτος  τον  οίκον. 

*7 άνακαΧύ^αι  δε  αυτοί)  6  ουρανός  τάς  ανομίας, 
γη  δε  επανασταίη  αύτώ. 

'^εΧκύσαι  τον  οίκον  αυτοί)  άπωΧία  εις  τεΧος, 
ημέρα  οργής  επέΧθοι  αύτώ. 

29 αυτή  η  μερ\ς  ανθρώπου  άσεβους  παρά  Κυρίου, 
και  κτήμα  υπαρχόντων  αύτώ  παρά  του  επισκόπου. 

1  Υπολαβών  δε  Ίώβ  Χεγει 
2  Ακούσατε,  ακούσατε  μου  των  λόγων, 

ΐνα  μη  τ)  μοι  παρ"  υμών  αύτη  η  παράκΧησις. 
3 άρατε  με,  εγώ  δε  ΧαΧησω, 

ειτ'  ου  καταγεΧάσετέ  μου. 
4τι'  γάρ ;  μη  ανθρώπου  μου  η  εΧεγζις ; 

ή  δια  τι  ου  θυμωθησομαι ; 

XXI 

ίσβΧεψ αντες  εις  εμε  θαυμάσετε, 
χείρα  Οίντες  επι  σιαγονι. 

6εάν  τε  γάρ  μνησθώ,  εσπούδακα, 
εχουσιν  δε'  μου  τάς  σάρκας  όδύναι. 

7  δια  τ'ι  ασεβείς  ζώσιν, 
πεπαΧαίωνται  δε  και  εν  πΧούτω; 

8ό  σπόρος  αυτών  κατά  ψυχήν, 
τά  δε  τέκνα  αυτών  εν  όφθαΧμοίς. 

9οΊ  οίκοι  αυτών  εύθηνούσιν,  φόβος  δε  ούδαμοΰ, 
μάστιζ  δε  παρά  Κυρίου  ουκ  εστίν  αύτοίς. 

ί0ή  βούς  αυτών  ουκ  ώμοτόκησεν, 
διεσώθη  δε  αυτών  εν  γαστρ\  έχουσα  και  ουκ  εσφαΧεν. 

ΧΑΟ       26  κατεδεται]  +  δε  Α  Ο  |  ακανστον  Β^ε·?ι€]  ακονστον  Κ*  ασβεστον  ̂ ε·3 
(ροδίεη.  ίηιρίΌϋ)  Α  |  κακωσαι  δε]  και  κακωσαι  Α  27  οηι  δε  ι°  Α  |  ανομίας] 
νομας       (αν.  |  οηι  δε  ι°       (ΙιαΙ)  ̂ ν0·*)  28  ελκυσαι]  εκΧνσαι  Χ  | 
απώλεια  Β^Ο  |  ήμερα]  και  ημεραι  Α  29  αυτω]  αυτού  Α^  XXI  1  οναη 
ίη  Ο  2  ακούσατε  ι°]  +  μου  Α  |  η  Ι°]  ειη  Α  |  αυτή  παρ  νμων  Α  |  η  παρα- 
κ\ησι$  (-σεις  Α)]  οηι  η  Α  Ο  3  άρατε]  βαστασατε  Α  |  ειτ  ου  καταγελασετε 
(-γελάσατε      μου]  ειτα  μτ/  μου  καταγελαται  Α  4  μ??]  μοι  Ο  |  αι^ρωττου] 
ρΓ  εξ  Α  |  μου  ·>?  ελε7£'5]  V  ε\.  μου  Α  οηι  μου  Ο  \  η  2°]  και  Α  5  εισ- 
βλεψαντες]  εμβλεψ.  Α  \  θαυμάσετε]  θαυμάσατε  Κ*  Α  θαύμα  σχητε  ̂ ·Ζ  \  σια- 

γονι] στόμα  Α  7  δια  τι]  +  δε  Α  |  οπι  εν  Α  8  οηι  δε  Κ*  (ΗαΙ)  Ν0·0)  | 
οφθα\μοι$]  +  αντων  Α  9  οι  οίκοι  αυτών  ενθηνουσι  δυρ  Γ38  Ο*  |  μαστιγξ  Κ  \  αχ - 
τοις]  επ  αυτοις  Βα1)Α  επ-  αυτούς  Κ        10  εν]  ρΐ"  η  Α  ,  οιη  έχουσα  Ν*  (ΗαΙ"»  Κ0·8) 
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XXI  23 

ιι       11  μενουσιν  δε  ώς  πρόβατα  αιώνια, 
τα  δε  παιδία  αυτών  π ροσ παίζουσ ιν· 

ΐ2       12  άναλαβόντες  ψάλτη ριον  και  κιθάραν 
κα\  ευφραίνονται  φωνή  ψαλμού. 

ΐ3       13ο~υν€Τ(λ(σαν  δε  εν  άγαθοις  τον  β'ιον  αυτών, 
εν  δε  αναπαύσει  αδου  εκοιμήθησαν . 

ΐ4       '4λε'γει    δε    Κυρίω    Άπόστα    α7τ'    ε'/Μοΰ,    όδυυ?    σου    ειδέναι  ού 
βουλομαι· 

ΐ5  Ι5τί  ίκαι/ό$·  οτι  δουλεύσομεν  αυτώ; 
και  τις  ώφελία  οτι  άπαντήσομεν  αυτώ; 

ιό       ι6εν  χερσιν  γαρ  ην  αυτών  τα  αγαθά, 
έργα  δε  ασεβών  ουκ  εφορα. 

17       11  ου  μην  δε  αλλά  και  ασεβών  λύχνος  σβεσθησεται, 
επελεύσεται  δε  αυτοϊς  η  καταστροφή, 
ώδινες  δε  εξουσιν  αυτούς  άπο  οργής. 

ι8       ι%εσονται  δε  ώσπερ  άχυρα  ύπο  άνεμου, 
η  ώσπερ  κονιορτός  ον  ύφείλατο  λαΐλαψ. 

ΐ9       19εκλίποι  υιούς  τα  υπάρχοντα  αύτού· 
ανταποδώσει  προς  αυτόν  και  γνώσεται. 

ίο       20ΐδοισαν  οι  οφθαλμοί  αύτού  την  εαυτού  σφαγην, 
άπ6  δε  Κυρίου  μη  διασωθείη- 

2ΐ       21  οτι  το  θέλημα  αύτού  εν  οΐκω  αύτού  μετ*  αύτού, 
και  άριθμοΧ  μηνών  αύτού  διηρεθησαν. 

22  2~πότερον   ούχΧ   6    κύριος   εστίν   6   διδάσκων   σύνεσιν    και  ε'ττι- στημην ; 

αντός  δε  φόνους  διακρίνει. 

23  2Ί·ούτος  άποθανειται  εν  κράτει  άπλοσύνης  αύτού, 
ολος  δε  ευπαθών  και  εύθηνών, 

11  ως]  ωσπερ  ΑΟ  |  προσπαι'ςουσιν]  προσττε'ζει  αντοις  Α  12  αναλα-  ̂ *Α^ 
βοντες]  -[■  αν  Κ*  (ΐΓηρΓοΙ)  αν  αναλαμβανοντα  Α  |  ευφραίνονται]  ευφρανθη- 
σονται  Κ*  (ευφραιν.  ̂ °·ί1)  13  οίη  δε  1°  Α  14  δε]  +  ο  άσεβης  Α  | 
Κνριω]  ρΓ  τω  &Α  |  οδονς  σον  ειδεναι]  ειδεναι  οδ.  σον  Χ  τας  οδ.  σον  ειδ.  Α 
15  δονλενσωμεν  Ο  |  υιη  και  τις.,.αντω  (2°)  0  |  ωφέλεια  Β3,,Α  |  απαντησωμεν 
Λ  16  αυτών  ην  Λ  |  ουκ  εφορα]  ον  καθαρά  Α  17  λύχνος  άσεβων  &  ( 
σβεσθησεται]  ρΓ  ου  £\*  (ϊηιρΓοΙ)  <2ΐ  ρο$ΐ€3.  Γ&5  |  ωδινες.  ..αντονν]  και  ωδ. 
αντοις  εξ.  Α  ωδ.  δε  αντονς  εξ.  0  18  νττο]  απο  Β8*"  προ  ΑΟ  |  οίη  τ;  Κ* 
(})η1>  ̂ ϋ  ;ι)  |  νφιλατο  ̂ ΛΟ  19  εκλειποι  ΑΟ  |  υιου  Α  20  ιδοι- 
σαν]  ιδοιεν  δε  Λ  |  εαυτοί»]  αντον  Ο  |  απο  δε]  και  νττο  Α  21  αντον  3°] 
αντον  Α  22  ο  κύριος]  οίη  ο  Κ  |  <£οιό!<5]  σοφούς  ΑΟ  23  άποθα- 

νειται] απεθανιν  ̂   |  αττλοσΊ^^ί]  αφροσύνης  ν\<;-'  Λ<  ' 
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XXI  24 ΙΩΒ 

ζ4τά  δε  έγκατα  αντον  πλήρη  στέατος,  24 
/χυβλόϊ  δε  αντον  διαχείται· 

25  ό  δε  τελεντα  νπο  πικρίας  ψυχής,  ον  φαγών  ονδέν  αγαθόν  25 
2βόμοθνμαδον  δε  έπ\  γης  κοιμώνται,  26 
σαπρία  δε  αντονς  έκάλνψεν. 

27  ώστε  οιδα  νμάς  ότι  τόλμη  £πίκ€ΐσθ4  μοι,  27 
23  ώστε  ερείτε  Που  εστίν  οίκος  άρχοντος;  2δ 
και  πον  εστίν  η  σκέπη  των  σκηνωμάτων  των  άσεβων; 

29  ερωτήσατε  παραπορενομένονς  όδόν,  29 
και  τα  σημεία  αυτών  ονκ  απαλλοτριώσετε· 

3°υτι  εις  ήμέραν  απώλειας  κονφίζεται  6  πονηρός,  3° 
€ΐς  ήμέραν  οργής  αντον  άπαχθήσονται. 

3*τίς  άπαγγελεί  επ\  πρόσωπον  αντον  την  όδόν  αντον;  31 
και  α  αίιτός  εποίησεν,  τις  ανταποδώσει  αντω; 

32 και  αι/τός  εις  τάφονς  άπηνέχθη,  32 
και  αντός  επ\  σωρών  ήγρνπνησεν. 

33εγλνκάνθησαν  αντώ  χάλικες  χειμάρρον,  33 
και  οπίσω  αντον  πάς  άνθρωπος  άπελενσεται, 
και  έμπροσθεν  αντον  αναρίθμητοι. 

34 πώς  δε  παρακαλείτε  με  κενά;  34 

τό  δε  ε  με  καταπανσασθαι  αφ*  νμών  ονδέν. 

^Υπολαβών  δε  Έλειφάς  ό  θαιμανείτης  λέγει  ι  XXII 
2Ώότερον   ονχϊ  ό   κνριός   εστίν   ό   διδάσκων   σννεσιν   και  επι-  ι 

στη μην ; 

3τί  γαρ  μέλει  τώ  κνρίω  εάν  σν  ησθα  τοις  εργοις  αμεμπτος ;  3 

ΝΑΟ       24  ενκατα  £\  \  πλήρης  ΒΧΑΟ  |  μ.ΐ'ελο?  δε]  ο  δε  μ.  Α  |  αντον  2°]  αντων  &^ 
25  ΰε]  +  γε  Α  I  πικρία        (πικρίας  &\ε·3)  |  οιη  ονδει>        (Ιιαο  ονθεν 
26  δε  ΐ°]  +  οι  νιοι  αντον  Α  \  κοιμωνταϊ\  +  οι  νιοι  αντον  Κ.^*  κοιμηθησονται  Α  | 
εκαλυψεν]  +  επι  γης  Α  28  ωστε]  οτι  Ο  \  ερειται  Α^  \  άρχοντος]  αρχαίος  Α  | 
η  σκέπη]  οηι  η  Α  29  παρζπορευομενους]  πορευομενονς  Ο  [  απαλλοτριώ- 

σετε] απαλλοτριωσεται  £νΟ  απολλοτριωθησεται  (δίο)  Α  30  ευ  ι°]  η. ς  (Ζ*  | 
απωλιας  Κ  |  ευ  2°]  ρΓ  και  Α  |  απαχθησεται  \\°-Ά(ν{ά)Α  31  απαγγελει] 
απαγγέλλει  &  αναγγελει  Ο  |  πρόσωπον  Κε·Ε  (νκ1)Α  |  οηι  α  32  οηι  αΐ'- 
τος  2°  ς\£  ΆΑΟ  |  σωρών]  σωρω  σορω  Α  33  αναρίθμητοι]  αριθμητοί  Α 
34  με  παρακαλείτε  Ο  |  εμε  καταπανσασθαι  αφ  νμων]  εμε  καταπανσεσθε  αφ 
ν.  ̂   αφ  ν.  καταπανσαι  με  Α  εμε  καταπανσασθαι  αφ  ημων  Ο  |  ονδεν]  +  εστίν 
Α  XXII  1  εναη  ΐη  Ο  |  Ελι0α5  Κ  Έλιφαζ  Α  |  θαιμανιτης  Ν  θεμανιτης 
Α  2  σννεσιν]  ρν  σ  ιηίΐίο  ϋη  ηιιαδϊ  ίηο  δΐϊοΐι  Χ*  3  ησθα] 
ης  Α  |  αμεμπτος  τοις  εργοις  Α 
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ΙΩΒ χχιι  ιδ 

η  ώφελία  οτι  άπωσης  την  όδόν  σον  ;  13 

4  Αη   λόγον    σον    ποιούμενος   ελέγξει   σε,    και  σννεισελεύσεταί 
σοι  εις  κρίσιν; 

5  ̂ πότερον  ονχ  η  κακία  σον  εστίν  πολλή, 
αναρίθμητοι  δε  σον  εισιν  αι  άμαρτίαι; 

6  6ηνεχύραζες  δε  τούς  αδελφούς  σον  δια  κενής, 
άμφίασιν  δε  γνμνών  άφείλον 

7  7ονδε  νδωρ  διψώντας  επότισας, 
αλλά  πεινώντων  εστερησας  ψ-ωμόν 

8  8 εθαύμασας  δε  τίνων  πρόσωπον, 
ωκισας  δε  τονς  επ\  της  γης· 

9  9χηρας  δε  εζαπεστεϊλας  κενάς, 
ορφανούς  δε  εκάκωσας. 

ίο       10τοιγαρονν  εκνκλωσάν  σε  παγίδες, 
κα\  εσπούδασεν  σε  πόλεμος  εξαίσιος. 

ιι       11  το  φως  σοι  σκότος  άπεβη, 
κοιμηθεντα  δε  νδωρ  σε  ε'κάλνψεν. 

12       12 Η-*]  °νχί  ό  τα  νψηλά  ναίων  εφορα, 
τονς  δε  νβρει  φερομενονς  εταπείνωσεν ; 

ΐ3       13 και  είπας  Τι'  εγνω  ό  Ισχνρός, 
η  κατά  τον  γνόφον  κρίνει; 

ΐ4       'ι*νεφέλη*  άποκρνφης  αντον,  και  ονχ  όραθησεται,  0 
κάί  γνρον  ονρανον  διαπορεύεται. 

ΐ5       15Η·η    τρίβον    αίώνιον    φνλάξεις    ην    επάτησαν    άνδρες  δίκαιοι, 
ι6  ι6οι  σννελημφθησαν  άωροι; 

ποταμός  επιρρεων  ο'ι  θεμέλιοι  αντών 
17       17 ο'ι  λέγοντες  Κύριος  τι  ποιήσει  ημιν; 

η  τι  επάγεται  ημίν  ό  παντοκράτωρ ; 

ι8       Ιδδί  δε  ενεπλησεν  τονς  ο'ίκονς  αντών  αγαθών, 
βονλη  δε  ασεβών  πόρρω  α7τ'  αντον, 

3  ωφέλεια  ΒΗ,1Α  (εναη  ΐη  0)  +  αντω  Α  |  άπωσης]  απλωσης  Κς  Λ  Α  απλώσεις  ̂   ΝΑϋ 
5  ουχ]  ονχι  Α  |  ογπ  εισιν  Α        6  δβ  Ι°]  οιώ  Κ  γαρ  Α  |  αφιλον  ΚΑ        8  προσ- 
ωπον]  πρόσωπα  Κ^·'1Α^  |  ωκισας]  εκομισας  Α  |  τους  επι  της  γης]  πτωχούς  επι 
της  γης  Καβ0  τους  επι  της  γης  πτωχούς  Κ€·°  πτωχούς  επι  γης  Α        9  ορφανούς 
δε]  και  ορφανούς  Α  11  σκότος]  ρΓ  ει$  ΚΑ  |  νδωρ  σε]  σε  υδωρ  Α  οπχ  σε  Κ 
12  υιη  ουχι  Α  \  ναιων  ΒΛ  (νεων  Β*&Α)]  αιών  ̂   ρΓ  και  Κ*  (οιτι  και  Κ03)  | 
ίφορα]  ρΓ  ουκ  Α  13  ειπα  Ο  14  νεφέλη]  νεφη  Κ  ροδί  νεφ  οεΙΙ 
0.1)50155  5υηΙ  ίη  0  |  απόκρυφη  ΚΑ  |  διαπορευσεται  ΚΑ  15  επάτησαν]  επα- 
νστησαν  Α*  (επατ.  Αι')  17  Κύριος... ημιν  ι"]  τι  ποιησπ  ημιν  οκς  Α  \  επαξει Α        18  05  δε]  οτε  γε  Α 

5ΕΡΤ.  II.  $6 1  Ν  Ν 



XXII  19  1ΩΒ 

Β       19ιδόντες  δίκαιοι  εγελασαν,  ι9 
αμεμπτος  δέ  εμνκτηρισεν 

20 α  /ατ)  ηφανίσθη  η  νπόστασις  αυτών,  20 
και  τό  κατάλιμμα  αυτών  καταφάγεται  πυρ. 

2Ιγενοΐ>  δη  σκληρός,  εάν  υπομείντ^ς'  2ΐ 
είτ    6  καρπός  σου  εσται  εν  άγαθοίς. 

"εκβαλε  δε  εκ  στόματος  αυτόν  εζηγορίαν,  22 
και  ανάλαβε  τα  ρήματα  αυτού  εν  καρδία  σον. 

*3εάν  δε  επιστραφεί  κα\  ταπείνωσες  σεαντόν  έναντι  Κνρίον,  23 
πόρρω  εποίησας  από  διαίτης  σον  ί'ώικον 

2*θήστ]  επι  χώματι  εν  πέτρα,  24 
και  ως  πέτρα  χειμάρρον  Έ,ωφείρ. 

25  εσται  ονν  σον  ό  παντοκράτωρ  βοηθός  από  εχθρών ,  25 
καθαρόν  δε  αποδώσει  σε  ώσπερ  άργνριον  πεπνρωμενον. 

26είτα  παρρησιασθηση  εναντίον  "Κνρίον,  άναβλέψας  εις  τον  οίι-  2ό 
ρανόν  ίλαρώς· 

21 ενζαμένον  δε  σον  προς  αντόν  είσακούσεταί  σον,  2- 
δώσει  δε  σοι  άποδοΰναι  τάς  εύχάς· 

28 αποκαταστήσει  δέ  σοι  δίαιταν  δικαιοσύνης,  28 
επί  δε  όδοΊς  σον  εσται  φέγγος. 

29ότι  εταπείνωσας  σεαντόν,  και  ερεϊς   Υπερηφανενσατυ,  29 
κα\  κύφοντα  όφθαλμοϊς  σώσει· 

3ΰ ρύσεται  άθωον,  3° 
και  διασώθητι  εν  καθαραΐς  χερσίν  σου. 

ι(Υπολαβών  δε  Ίώβ  λέγει  χ  XXIII 
2 Και  δη  οίδα  οτι  εκ  χειρός  μον  η  ελεγξίς  εστίν,  2 

19  εμνκτηρισεν]  +  αυτούς  &ε·3Α  20  η  νποστασις  (-σεις  Α)]  οηι  η  Α  | 
καταλειμμα  Β35Κ  21  δη]  δε  ΚΑ  |  ειτ]  η  Α  22  ε  κ  βαλε]  εκλαβοι  Κ* 
εκΧαβαι  Κε·3  έκλαβε  Α  |  εζηγοριαν~\  ρΓ  συν  Α  23  πόρρω  εποιησας]  και 
πόρρω  ποίησης  Α*νιε1  (-σον  δυρ  ταδ  Α3)  \  αδικον]  κακόν  Κ*  το  κακόν  Α*ίοη  το 
αδικον  Κε·εΑ3  24  θηση]  θησεις  Α  |  χώματος  Α  |  ως]  ωσπερ  Κ0·3  (ως 
Κε·ε)  Α  |  οιη  πέτρα  2°  Κ*  (Ιια.1)  Κε·°)  Α  |  χειμαρρονσωφειρ  ΒΑ  χειμαρρονσσω- 
φειρ  Κ  25  ονν  σου]  δε  σοι  Α  26  παρρησιασθηση]  ενπαρρησιαση 
Α  |  εναντίον]  έναντι  ΚΑ  27  σοι  αποδουναι  τας  ενχας]  σοι  αποδ.  τ.  ε. 
σον  Κε·3  τας  ευχας  σου  αποδ.  Α  28  οδούς  Κ*  (οδοις  Κε·ε)  |  σον]  σοι  Α 
29  ερειτε  Κε·3  (ιηοχ  Γβδίΐί:  ερεις)  |  νπερηφανενσατο]  νπερνφανενσαμην  Κ0Λνκ5 
(δίφ  τ  80Γ  μ  (ρα&δΐ  -μην)  ει  νπερηφανενσαμην  Α  30  ρνσεται]  +  δε  Α  \  δια- 

σώθητι] διασωθηση  Κ0·3  (ιηοχ  Γβδίίί  -θητι)  Α  XXIII  1  λεγ^ι]  λ  δυρ 
Γ3.5  Β?  2  χειρών  Α 

562 



ΙΩΒ χχπι  ιό 

και  η  χε\ρ  αύτού  βαρεία  γεγονεν  επ'  εμώ  στεναγμώ. 
3  3π'ί  δ'  αρα  γνοίη  οτι  εύροιμι  αυτόν  και  ελθοιμι  εις  τελο$· 
4  4εϊποιμι  δε  έμαυτού  κρίμα, 

το  δε  στόμα  μου  εμπλησαι  έλεγχων 
5  5γνώην  δε  Ιάματα  α  μοι  ερει, 

αίσθοίμην  δε  τιι>α  μοι  άπαγγελεΐ. 
6  6  και  «/  πολλή  ισχύι  έπελεύσεταί  μοι· 

είτα  εν  απειλή  μοι  ού  χρησεται. 

7  7 αλήθεια  γαρ  κα\  έλεγχος  παρ*  αντον, 
έξαγάγοι  δε  «ϊ  τέλος  το  κρίμα  μου. 

8  8 εις  γαρ  πρώτα  πορεύσομαι,  κα\  ουκ  ετι  ειμί, 
τά  δε  εν  έσχάτοις,  τί  οίδα ; 

9  9άριστερά  ποιησαντος  αύτού  κα\  ού  κατέσχον, 
περιβάλει  δε£ιά  και  ονκ  οψομαι. 

ιο       Ι0οίδεν  γαρ  ήδη  όδόν  μου, 
διέκρινεν  δε'  με  ώσπερ  το  χρυσίον. 

ιι       ιτέξελεύσομαι  δε  εν  έντάλμασιν  αντον, 
όδούς  γαρ  αυτοί)  έφύλαξα,  και  ού  μη  ε  κ  κλίνω· 

12       12άπ6  ενταλμάτων  αυτού  καϊ  ού  μη  παρέλθω, 
εν  δε  κόλπω  μου  έκρυψα  ρήματα  αντον. 

ΐ3       Ι3ει  δε  και  αύτος  εκρινεν  όντως,  τις  εστίν  6  αντειπων  αύι 
6  γάρ  αντος  ηθέλησεν,  κα\  έποίησεν. 

ΐ4       Ι4διά  τούτο  έπ'  αυτώ  έσπούδακα· 
νονθετονμενος  δε  έφρόντισα  αντον. 

ι;       15ε'7τί  τούτω  άπο  προσώπου  αύτού  κατασπουδασθώ· 
κατανοήσω,  καϊ  πτοηθησομαι  εζ  αύτού. 

ι6       ι6Κυριος  δε  έμαλάκννεν  την  καρδίαν  μου, 

2  οιώ  και  2°  Α  |  εμων  στεναγμών  (εμω  στεναγμω  \&Ζ·Ά)  εμοι\  στενάζω  δε  ΚΑ 
67Γ  εμαντον  Α  3  δ  αρα]  οιη  δ  £\  γαρ  αν  Α  \  γνοιη]  γνωη  Α  |  ελθοιμι]  \η 
οτι  Α  4  ειποιμι]  ιδοιμι  ̂ *  ιποιμι  £\ε·3  (ειπ.  ̂ ε·ε)  |  εμαντου  ΒΚ*εε]  εττ  αντον 
£\'  'Λ  |  εμπλησαι]  εμπλησω  ̂ ε  <ι  εμπλησει  με  Α  |  έλεγχοι*  Α  5  γνωην]  γνοιην 
Βην,^ε·3  |  ιαματα]  ρήματα  Κ°·*Α  |  τ^α]  ατ«>α  ί·\*  (τιι/α  Κε;ι)  [  απαγγέλλει  ΚΑ 
6  ε?  ι°]  ει  Α  |  ειτα]  και  ει  Α  |  ον  χρησεται  μοι  Α  7  αληθια  \  παρ  αντον] 
παρ  αντω  5ΐφ  ΓΣΐδ  Ααϊ  8  ευ  γαρ  πρώτα  παρενσομαι]  εανγαρ  πορενθω  ευ 
τα  πρώτα  Α  |  οηη  και  Α  10  μοι»]  +  αυτο*  Α  |  διεκρινεν  {εδιεκρινεν  Κ* 
ίιτιρΓοΙ}  ε  ι°  Κ1  ε·3)  δε]  και  διεκρινεν  Α  |  το  χρνσιον]  οηι  το  Α  12  ενταλ- 

μάτων] εντολών  Α  |  οΐϊϊ  και  Λ  |  παρελθω]  +  ινα  μη  αποθάνω  Α  13  αυτός 
ι°  5αρ  Γ3.5  Βα  |  αντειπων]  αντειπιπτων  ^ε  :ι  (Γβδίίΐ  αντειπων)  άντερων  Α 
14  εσπουδακειν  Α  15  κατασπονδασω  Κ*  (-δασΟω  ί\ε·;ι  ροϋΐοα  ΓΟδίίΙ 
-δασω)  16  Κύριος]  +  μον  Α  |  οιτι  δε  ι°  Α 
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Β  6  δε  παντοκράτωρ  εσποΰδασεν  με. 

*7ον  γαρ  ηδειν  οτι  επελεύσεταί  μοι  σκότος,  ι7 
προ  πρόσωπον  δε  μου  εκάλυψεν  γνόφος. 

τδιά  τί  δε  Κυριον  ελαθον  ωραι,  ι  χχιν 
2 ασεβείς  δε  δρίοζ/  υπερέβησαν,  ποίμνιον  συν  ποιμενι  άρπά-  ι σαντες ; 

3ύποζύγιον  ορφανών  άπηγαγον,  3 
κα\  βονν  χήρας  ήνεχυρασαν. 

Λεξεκλιναν  αδυνάτους  εξ  όδοΰ  δικαίας,  4 
ομοθυμαδόν  δε  εκρύβησαν  πρα,είς  γης. 

5  απέβησαν  δε  ωσπερ  ονοι  εν  άγρώ,  5 
νπερ  ε  μου  εξελθόντες  την  εαυτών  τάξιν 
ηδΰνθη  αυτω  άρτος  είς  νεωτέρους. 

6άγρ6ν  προ  ωρας  ουκ  αυτών  οντα  εθερισαν  ό 
αδύνατοι  αμπελώνας  ασεβών  άμισθϊ  και  άσιτϊ  ηργάσαντο. 

%^       *7γυμνούς  πολλούς  εκοίμισαν  ανευ  ιματίων,  η 
άμφίασιν  δε  ψυχής  αυτών  άφείλαντο· 

8  από  ψε  κάδων  όρεων  υγραίνονται,  8 
παρά  το  μη  εχειν  εαυτούς  σκεπην  πετραν  περιεβάλοντο. 

9ηρπασαν  όρφανόν  από  μαστού,  9 
εκπεπτωκότα  δε  εταπείνωσαν . 

ϊογυμνους  δε  εκοίμισαν  αδίκως,  ίο 
πεινώντων  δε  τον  ψωμόν  άφείλαντο. 

11 εν  στενοϊς  άδίκως  ενήδρευσαν,  ιι 

ΝΑΟ  16  εσποΰδασεν  με  Β^ε·3]  εσποΰδασεν  σε  £\*  εσπονδακεν  επ  εμε  Α 
17  σκοτο$]  γνοφος  Α  |  προ  προσώπου]  πρόσωπον  Α  |  εκαλυψεν]  καλύψει  Α  | 
γνοφος]  σκότος  Α  XXIV  1  Κνριον]  κε  Α  |  ωραι]  ωρας  ασεβείς  άνδρες  Α 
2  οιη  ασεβείς  Α  |  οριον  δε  Α  |  ποιμνιον]  ρΓ  και  Α  \  αρπασαντες]  ηρπασαν  Α 
3  υποξυγιον]  +  δε  &α3Α  |  ηνεχνρασαν]  ενεχνρασον  £\  {-σαν  Ό1)  4  εξεκλιναν] 
εξεκλινον  δε  Α  \  δίκαιας]  δίκαιων  (-ας  Κ0·3·)  |  οιώ  δε  Κ  5  απέβησαν]  ρι· 
κ  ̂ -Μπιε)  (ροδίεα  Γαδ)  Α  |  οιη  δε  ΚΑ  |  την  εαντων]  τη  εαντω  (δϊο)  Κε·3  τη 
εαντων  Α  \  ταξιν]  πραξιν  Κ  πράξει  Α  δ — 6  ηδυνθη... εθερισαν]  αγρον 
προ  ωρας  ουκ  αντων  οντα  εθερισαν]  ηδννηθη  δε  αντω  άρτος  εις  νεωτέρους  Α 
5  εις  νεωτβρους  άρτος  £\  6  αδύνατοι]  +  δε  Κ°·3Α  |  αμπελώνας  άσεβων]  αμ- 

πελώνα Κ*  (αμπελώνας  ασ.  Κ.0·3-)  άσεβων  αμπελώνας  Α  \  αμισθι  (·θει  Β3ΐ)Κ)  και 
ασιτι  (-τει  Β313)]  ασιτι  και  αμισθι  Α  \  ηργάσαντο]  ειργασαντο  Β35 Α  7  γυμ- 

νούς] +  δε  Α  |  αυτών]  εαυτών  Α  \  αφιλαντο  Β*ΑΟ  8  παρα]  γχ  και  Α  \ 
εαυτούς]  αυτούς  0.0  \  ονα  πετραν  Κ*  (Ιι&Ι)  Κε·3)  9  ηρπασαν]  +  δε  Α  |  ορ- 

φανούς Α  |  εκπεπτωκότα  δε]  και  εκπεπτ.  Α  10  οιώ  δε  ι°  Α  10—12  πει- 
νώντων...εξεβαλλοντο]  ραυοα  δπρεΓδίιηί  ΐη  Ο  10  τον  φωμον]  οηι  τον 

Α  |  αφιλαντο  ΚΑ  (άβ  £  ηοη  Ηη)  11  στενοις]  σκοτινοις  Ν0·3  (ηιοχ  ΓβδΙίΐ 
στεν.\  Α  εναη  ίη  Ο  +  δε  Ο  |  ενήδρευσαν  αδίκως  Α 
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όδον  δε  δικαίων  ούκ  φόβισαν.  Β 

ΐ2       Ι2οί  εκ  πόλεωί  και  οϊκωι/  Ιδίων  εζεβάΧλοντο, 
ψνχή  δε  νηπίων  έστέναξεν  μεγα. 

ΐ3       13 αυτός  δε  διά  τί  τούτων  επισκοπην  ου  πεποίηται; 
(ΐ3)€7Γΐ         όντων  αυτών  και  ουκ  επεγνωσαν, 
όδον  δε  δικαιοσύνης  ουκ  βδεισαν, 

ούδε  ατραπούς  αυτών  επορεύθησαν. 

ΐ4       Αγνούς  δε  αυτών  τα.  εργα  παρεδωκεν  αυτούς  εις  σκότος, 
κα\  νυκτός  εσται  ως  κλέπτης. 

ΐ5       13 και  οφθαλμός  μοιχού  εφύλαξεν  σκότος, 
λέγων  Ου  προσνοησει  μ€  οφθαλμός, 
και  άποκρυβην  προσώπου  εθετο. 

ι6       ι6διώρυξεν  εν  σκότει  οικίας· 
ημέρας  (σφράγισαν  εαυτούς, 
ουκ   επεγνωσαν  φώς' 

17       17 οτι  ομοθυμαδόν  αύτοΊς  το   πρωί  σκιά  θανάτου, 
οτι  επιγνώσεται  τάραχος  σκιάς  θανάτου. 

ι8       ι8ελαφρός  εστίν  επ\  πρόσωπον  υδατος' 
καταραθείη  η  μερ\ς  αύτών  επ\  γης, 

19  άναφανείη  δε  τα  φυτά  αύτών  19επ\  γης  ζηρά· 
άγκαλίδα  γαρ  ορφανών  ηρπασαν. 

2ο       *°είτ   άνεμνησθη  αύτοΰ  η  άμαρτία· 
ώσπερ  δε  ομίχλη  δρόσου  αφανής  εγενετο' 

άποδοθείη  δε  αύτω  ά  επραξεν, 
συντριβείη  δε  πάς  άδικος  Ίσα  £ύλω  άνιάτω. 

2ΐ       2ΐστεϊραν  δε  ούκ  εύ  εποίησεν,  και  άγύναιον  ούκ  ηλεησεν, 

11  οτη  δε  ς\*  (ΙιλΒ  Κε·3)  |  δίκαιων]  δικαιαν  Βα  (α  2°  δΐιρ  Γίΐδ)  Κ  εναη  ίη  0  **Α0' 
12  υιτϊ  οι  Κε·3  (ροδίεα  ΓεδΙΐΐ)  Α  |  πόλεων  Κ*  (πόλεως  Κ0·3)  |  οίκων]  εξ  οικιών  Α  \ 
εξεβαλλοντο]  εξεβαλλον  αυτούς  ̂ α  3  (ιήοχ  τανοο  εξεβαλλοντο)  εξεβαλον  αυτούς 
Α  ε£....0  |  μεγα]  μεγαλως  Α  13  ετι  γης  όντων  αυτών]  ετι  οντ.  αντ.  εττι 
γης  Α  |  γης]  γη  παρ  ΓΣΐδ  Β3*3  \  επεγνωσαν]  επεγνωσομαι  («ίο)  Α  |  ουκ  2°]  οι»  ̂   | 
ατραπούς  αντων  επορ.]  επορ.  ατραπούς  αντης  Α  ατρ.  αυτής  επορ.  ̂ -^Ο 
15  προσνοησει]  προσθησει  £\*  (προσν.  ς\€  Λ)  προνοήσει  ̂   \  οφθαλμός  2°]  ρτ  ο  Α  | 
πρόσωπον]  προς  με  που  Α  16  διωρνξαν  £\*  (-ξεν  &  (νϊ<ϊ)       |  ημ€ρας]  +  δε 
Α  |  εαυτού  0  17  το  πρωι  αντοις  ̂   \  σκια  θάνατον]  διεσκεδασεν  Α  | 
ταραχας  Κε·3Α  |  σκιάς]  σκια  Κ*  (-ας  Χ.0·*)  Α  18  προσώπου  Α  19  αγκαλιδα] 
ίκΐηοΐ  δραγμα  ΒΛΠ,β  αγκ.  γαρ  εναη  ίη  Ο  \  ορφανού  Α  20  ειτ  άνεμνησθη] 
ειτα  εμνησθη  Α  \  αυτοί;]  αντων  Α  \  η  αμαρτία]  ημαρτια  Ο  |  ωσπερ  δε]  και 
ωσπερ  Α  |  οπι  δε  2°  ΚΑ  |  α]  ρΓ  κα0  Κ0·3  (ηιοχ  άεΐ)  Α  |  ίηΙεΓ  πας  εΙ  αδικοί 
ΓΣΐδ  ι  Πΐ  (ο  υΐ  νκΐ)  Ο:  ϊΐεηι  ίηΙεΓ  ξνλω  εΙ  ανιατω  (ν  ιιΐ  νί(1)  21  δε  ι°] 
γαρ  ΚΑΟ  I  ει»  εποίησεν]  εποικτειραν  Α  \  και]  ονδε  Α  \  αγυναιον]  γνναιον  £<ς·αυ  | 
ηλεησεν]  ηλεασαν  Α 

5*5 



XXIV  22 ΙΩΒ 

ο  ποιων 

22θυμώ  δε  κατεστρεψεν  αδυνάτους.  22 
άναστάς  τοιγαροϋν  ού  μη  πιστεύση  κατά  της  εαυτοΰ  ζωης· 

23 μαλάκια θ ε\ς  μη  ελπιζετω  υγιασθηναι,  αλλά  πεσεϊται  νόσω.  23 
'ττολλούρ  γαρ  εκάκωσεν  το  ϋψωμα  αυτοΰ·  2* 

εμαράνθη  δε  ωσπερ  μολόχη  (ν  καΰματι, 
η  ωσπερ  στάχυς  από  καλάμης  αυτόματος  άποπεσων. 

5  ει  δε  μη,  τις  εστίν  ό  φάμενος  ψευδή  με  λέγειν,  καΐ  θησει  εϊς  25 
ουδέν  τα  ρηματά  μου; 

ι<Υπολαβων  δε  Βαλδάδ  6  Έ,αυχίτης  λέγει  ι  XXV 
2 Τι  γαρ  προοίμιον  η  φόβος  ό  παρ    αυτοί),  2 

την  συμπασαν  εν  υψιστω; 
ίοι  ότι  εστίν  παρελκυσις  πειραταϊς ;  3 

επ\  τ'ινας  δε  ουκ  επελεΰσεται  ενέδρα  παρ*  αυτοΰ  ; 
*πως  γαρ  εσται  δίκαιος  βροτος  έναντι  Κυρίου;  4 

η  τις  αν  άποκαθαρίσαι  αυτόν  γεννητος  γυναικός; 
5 η  σελήνη  συντάσσει,  κα\  ουκ  επιφαύσκεΐ'  5 

άστρα  δε  ου  καθαρά  εναντίον  αύτοΰ. 

6εα  δε,  άνθρωπος  σαπρία  και  υως  άνθρωπου  σκώληξ. 

τΎπολαβων  δε  Ίώ/3  λέγει  ι  XXVI 
2Ύίνι  πρόσκεισαι  η  τίνι  μέλλεις  βοηθείν  ;  2 

πότερον  ουχ  ω  πολλή  ισχύς  και  ώ  βραχίων  κραταιός  εστίν  ; 
3τίνι  συμβεβουλευσαι ;  ουχ  ω  πάσα  σοφία ;  3 

τίνι  επακολουθήσεις ;  ουχ  ω  μεγίστη  δύναμις ; 
Ατίνι  άνηγγειλας  ρήματα  ;  4 

πνοη  δε  τίνος  εστίν  η  επελθούσα  εκ  σου  ; 

^ΑΟ       22  κατέστρεψαν  Α  |  αδυνάτους]  δυνατούς  δυρ  τα§  Α3  |  πιστευσης  Ο  |  κατα] 
υπέρ  Α  |  εαυτού]  αυτού  Α  σεαυτου  Ο  23  μαλακισθεις]  +  δε  Α  Ο  |  οιη  μη 
Ο  |  υγιασθηναι]  υγιαναι  Α  24  οηι  δε  Κ*  (Ιιαο  Κε·3)  Ο  \  μολοχη]  χλόη  Α  | 
οπί  η  Κ*  (η&Ο  ̂ ,1^))  |  αυτόματος  αποπεσων  απο  καλάμης  Α  25  φαμενος] 
λέγων  Β3ΐη£  |  με  ψευδή  Α  \  θησει]  θησις  Κ*  (θησι  Κ0·3)  |  ουδέν]  ουθεν  Α^ XXV  1  εναη  ΐη  Ο  2  γαρ]  +  εστίν  Α  \  η  φόβος  ο  παρ  αυτού]  η  φ.  παρ  αντου 
Β3ΐ,ΚΟ  ο  φόβος  παρ  αυτω  Α  \  συνπασαν  Α  \  υψιστω]  +  εστίν  Α  3  δε]  +  αυ- 

τών Α  4  βροτος  δίκαιος  Α  \  βροτος]  αάηοί  ανος  Βαηι£  |  οηι  αν  Ο  |  αυτόν] 
εαυτόν  ̂ °·3ΑΟ  |  γεννητης  Α*  (-τος  Α3?)  |  γυναικός]  +  ουδ  ανος  ου  καθαρός]  ο 
λέγων  τω  ηλιω  μη  ανατελλειν  και  ουκ  ανατέλλει  Α  δη  σελήνη]  σεληνην 
δε  Α  ει  σελήνη  |  επιφαυσει  Α  |  ου  κάμαρα]  ουκ  αμεμπτα  Α  6  άνθρω- 

πος] ανδν  £<*  (ανος  Κ0·3)  ρΓ  πας  Α  XXVI  1  βναη  ΐη  Ο  2  ισχύς]  ρΐ'  η 
Α  |  ω  2°]  ο  Α  3  συ/χ/3ε/?ουλευσαι]  βεβουλευσαι  Ν*  συνβεβ.  ̂ .*ηΐ8ϊ«ίή1β»βηΐββ 
Α  |  7ταο"α]  ρΓ  η  Α  \  τινι  2°]  ρΓ  η  ίν^ΑΟ  |  επακολουθείς  Α  |  μέγιστη]  ρΓ  η  Α 
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ΙΩΒ  XXVII  3 

5μή  γίγαντες  μαιωθήσονται  υποκάτωθεν  νδατος   και  τών  γειτό-  Β 
ν  ων  αντον  ; 

6γνμνός  6  αδης  ενώπιον  αντον, 
κα\  ονκ  εστίν  περιβόλαιον  τή  άπωλεία. 

7 εκτείνων  βορεαν  επ'  ονδεν, 
κρεμάζων  γήν  ε'π\  ονδενός. 

Ηδεσμενων  νδωρ  εν  νεφελαις  αντον, 
και  ονκ  ερράγη  νέφος  νποκάτω  αντον' 

9 6  κρατών  πρόσωπον  θρόνου, 

εκπετάζων  έπ'  αντον  νέφος  αντον· 
10  πρόσταγμα  εγνρωσεν  επ\  πρόσωπον  ύδατος 

μέχρι  σνντελε'ιας  φωτός  μετά.  σκότους. 
"στύλοι  ονρανον  επετάσθησαν,  και  επέστησαν  από  της  επίτιμη- 

σεως  αντον. 

121σχνι  κατεπανσεν  την  θάλασσαν, 
επιστημτ]  δε  εστρωται  τό  κήτος. 

13κ\ε~ιθρα  δε  ονρανον  δεδοίκασιν  αυτόν 
προστάγματι  δε  εθανάτωσεν  δράκοντα  άποστάτην . 

14 ιδού  ταντα  μέρη  όδον  αντον, 
και  επ\  Ικμάδα  λογού  άκονσόμεθα  εν  αντώ· 
σθένος  δε  βροντής  αντον,  τις  οίδεν  οπότε  ποιήσει ; 

ινΕτι  δε  προσθε\ς  Ίώ/3  είπεν  τω  προοιμίω 
2Ζτ}  ό  θεός  ος  οντω  με  κεκρικεν, 

καϊ  ό  παντοκράτωρ  ό  πικράνας  μον  την  ψνχήν, 
3«  μην  ετι  τής  πνοής  μον  ενονσης, 

πνεύμα  δε  θείον  τό  περιόν  μοι  εν  ριν'ι, 

5  γίγαντες]  γείτονες  Κ*  (γιγ.  Κ0·0)  |  μαιωθησονται  (μεωθ.  Κε·αΑ(Γ)]  μαται-  £*Αυ 
ωθησονται        \  των  γειτόνων]  οηι  των  Α  τ.  γ.  εναη  ϊη  0  6  τη  απώλεια 
(-λια  Κε·;ι  Α  απολ...  0)]  της  πτωχιας  Κ*  τη  πτωχια  Κ1  7  βορεα  ΒΑ  | κρεμάλων]  κρεμνων  Α  |  ουδενος]  μηδενός  ̂   8  νποκατωθεν  Α  9  οηι 
ο  κρατών  προσ.  θρόνου  ̂ *  ('ηαΐ)  Κεχ  ηί8' 'αχα  3η1εΛ)  |  εκπετάζων]  σκεπών  Α 10  σνντελιας  11  επετάσθησαν]  επεσταθησαν  Α  12  ισχυι]  +  μεν 
Α  |  εστρωται]  εστρωσαι  ̂ ε·3  (ρο^Ιοα  ΓβδΙίί  -ται)  εστρωσεν  ΑΟ.  {-σε)  13  δε 
Ι°]  τε  Α  |  εθανατωσε  Κ  11  οδου]  λογον  Κ*  (οδ.  Κε·3)  |  σθένος]  ίκΐηοΐ 
δνναμις'  ισχύς  Β*"1*  |  οτοτε]  7τοτε  ί\*  (ο7Γ.  Κ0·0)  XXVII  1  τω  προοιμιω 
ειπεν  Α  2  ο  Ος]  ο  κς  ̂ *  κς  &^■^Α^  \  ούτως  Α  |  κεκρινεν  ̂   |  πικρα- 
νας]  πικρωσας  Α  3  ει]  77  £<0  |  επ]  ειτι  Ο*  \  ενονσης]  +  εν  εμοι  Α  \  το 
περιον  μοι]  ετι  περιον  Α  \  εν  ρινι]  εν  ρισιν  Κε·3  0!  εν  ρημασιν  μου  (δΐιρ  Γ0.5  εΙ 
ϊη  ηις)  Α* 



XXVII  4 ΙΩΒ 

4 μη  λάλησε  ιν  τά  χείλη  μου  άνομα,  4 
ουδέ  η  ψυχή  μον  μελετήσει  άδικα. 

5μη  μοι  €ΐη  δικαίους  υμάς  άποφήναι  εως  αν  αποθάνω,  5 
ού  γαρ  απαλλάξω  μου  την  άκακίαν 

6  δικαιοσύνη  δε  προσεχών  ου  μη  προώμαι,  6 
ού  γαρ  συνοιδα  ε'μαυτώ  άτοπα  πράξας. 

7ού  μην  δε   αλλά  ε'ιησαν  οι  εχθροί  μον  ώσπερ  η   καταστροφή  η των  άσεβων, 

και    οι    €π    εμε    επανιστανόμενοι    ωσπερ    η    απώλεια  τών 
παρανόμων. 

8  και  τις  γάρ  εστίν  ε'λπ-ίϊ  ασεβεί  οτι  Απέχει;  8 
πεποιθώς  επί  κύριον  άρα  σωθήσεται ; 

9γ)  την  δεησιν  αυτού  εισακούσεται  6  θεός;  ο 
η  επελθούσης  αυτω  ανάγκης 

Ι0μη  εχει  τινά  παρρησίαν  έναντι  αυτού  ;  ίο 
η  ώς  επικαλεσαμενον  αυτού  εϊσακοΰσεται  αυτοί) ; 

11  αλλά  δη  άναγγελώ  υμιν  τ'ι  εστίν  εν  χειρί  Κυρίου,  ιι 
α  εστίν  παρά  ΤΙαντοκράτορι  ού  ψεύσομαι. 

ι2ιδού  πάντες  ο'ίδατε  οτι  κενά  κενοϊς  Επιβάλλετε.  12 
Ι3αΰτη  η  μερ\ς  άνθρωπου  άσεβους  παρά  Κυρίου,  13 

κτήμα  δε  δυναστών  ελενσεται  παρά  ΐΐαντοκράτορος  ε'ττ'  αυ- τούς. 

τ4εάν  δε  πολλοί  γενωνται  οι  υιοί  αυτών,  εϊς  σφαγήν  έσονται·  14 
εάν  δε  και  άνδρωθώσιν ,  π ροσαιτησουσιν 

ΜΑΟ       4  μη  λαλήσει^]  οι»  μη  ληλησει  Α  |  τα  χείλη  μου]  το  στόμα  μου  Α  μου  τα 
χείλη  Ο  |  άνομα]  άδικα  Α  \  άδικα]  άνομα  Α  5  μου  την  κακιαν  Κ  την  ακα- 
κιαν  μου  Α  Ο  (ακικ.  €*  ακακ.  0*(νκΐ))  β  προέχων  Α  \  μη]  μην  Ο  |  άτοπον  Α 
7  αλλα]  αλλ  £\Α  |  επ  εμε  επανιστανόμενοι  (επανισταμενοι  Β15)]  επανισταν. 
μοι  Α  |  απωλια  Α  \  παράνομων]  άνομων  ̂   8  και]  ναι  μην  Α  \  εστίν] 
+  ετι  Α  |  ασεβεί  ελπις  Κ  |  πεποιθως]  +  δε  ρΓ  μη  Α  |  αρα]  ρΓ  ει  Α 

9  εισακούσεται]  ακουση  Α  [  ο  θεος]  ο  κΊ  Α  κ~ς  €  \  η  επελθούσης]  επελθ.  δε  Α 
10  εχειν  Κ  (εχΐ\)  Ο  |  τινα]  τι  ̂ *  (τινα  ̂ ε·&)  οιιι  Α  I  έναντι]  εναντίον  ΑΟ  \ 
ως]  πως  Κε·3  (πιοχ  Γ65ΪΪΙ  ως)  Α  \  αυτού  2°]  αυτοί*  Χ0·3·  11  αλλα]  α  Κ* 
(αλλα  ̂ -ε)  |  αναγγέλλω  ̂   |  ΪΙαντοκρατορι]  ρΓ  τω  Α  |  ψεύδομαι  €  12  ιδοι·] 
+  δη  ΧΑ0  |  πάντες  (παν  (Ζ)]  +  υμει$  Α  |  οιδατε]  εορακατε  Α  \  οτι]  δια  τι  δε 
Α  |  επιβάλλετε]  επιβάλλεται  επιβαλλεσθε  Α  13  κτήμα]  οργη  &€;ι 
(ιηοχ  Γ€8[ίΐ;  κτ.)  Α  \  ελευσεται]  εξελευσετε  Α  επελευσεται  Ο  |  αυτοΐ'ϊ]  αΐ'τοι» 
(^νκΐ  ΐ4  οιώ  δε  ι°  Α  |  αυτών]  αυτού  ΚΑΟ  |  εισφαγην  0  I  οηι  και  0  | 
ανδροθωσιν  €  |  π  ροσαιτησουσιν  (-τησωσιν  Α  -τουσιν  0)]  +  οι  δε  7τερ£θΐ'τε? 
αυτού  εν  θανατω  τελευτησουσιν  Βιΐ3ηι£  Κ  +  οι  δε  π.  αυτών  κακω  θανατω  τελεν- 
τησωσιν  Α  +  οι  δε  π.  αυτού  θανατω  τελευτησουσιν  Ο 
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1ΏΒ χχνιπ  6 

ΐ5  15χηρας  δε  αυτών  ουθε\ς  ελεήσει. 
ι6       16  εάν  συναγάγη  ωσπερ  γην  άργύριον, 

Ισα  δε  πηλω  ετοιμάστ]  χρυσίον, 

ΐ7       1?ταΰτα  πάντα  δίκαιοι  περιποιησονται, 
τα  δε  χρήματα  αντον  αληθινοί  καθέζονσιν. 

ι8       ι%άπεβη  δε  ό  οίκος  αντον  ωσπερ  σήτες  και  ωσπερ  αράχνη. 
ίο       19  πλούσιος  κοιμηθείς  και  ού  προσθησει, 

οφθαλμούς  αντοΰ  διηνοιζεν  και  ουκ  εστίν. 

2ο       20 συνηντησαν  αντώ  ωσπερ  νδωρ  α'ι  όδνναι, 
ννκτϊ  δε  νφειλατο  αντον  γνόφος· 

2ΐ       21  άναλημψεται  δε  αντον  καύσων  και  απελευσεταΐ, 
και  λικμησει  αντον  εκ  τον  τόπου  αντον. 

29.       22 και  επιρίψει  αντον  και  ου  φείσεται· 
εκ  χειρός  αντον  φυγτ]  φεύζεται. 

23       23 κροτησει  έπ'  αντον  χείρας  αυτών, 
και  συριεϊ  αυτόν  εκ  του  τόπου  αυτού. 

\         Χ'Έστιν  γαρ  άργυρίω  τόπος  όθεν  γίνεται, 
τόπος  δε  χρνσίον  όθεν  διηθείται· 

2         2 σίδηρος  μεν  γαρ  εκ  γης  γίνεται, 
χαλκός  δε  ίσα  λίθω  λατομείται. 

τάξιν  εθετο  σκοτει, 

και  πάν  πέρας  αυτός  εζακριβάζεται- 
λίθος  σκοτίας  και  σκιά  θανάτον, 

4διακοπη  χειμάρρου  από  κονίας· 
οι  δε  επιλανθανόμενοι  όδόν  δικαίαν  ησθενησαν  *'κ  βροτών. 

5 γη,  εζ  αύτης  εξελεύσεται  άρτος, 
ύποκάτω  αντης  εστράφη  ώσε\  πύρ. 

6 τόπος  σαπφείρον  οι  λίθοι  αύτης, 

15  χήρας  δε]  και  χ.  Α  χ.  τε  0  \  ουθεις]  ουδείς  Α  όν....  0  16  χρνσιον  ΝΑΟ 
ετοιμαση  Α  17  ταντα]  +  δε  £<  18  σητος  Λ  |  αράχνη  (-ναι  Κ)]  +  ο  πλού- 

τος αυτού  Α  19  κοιμ7?0ει$]  κοιμηθησεται  |  οιτι  και  ι°  Α  |  ου]  +  μη  Κ  ' 
οφθαλμούς  (-μος  Α)]  +  δε  Κ  20  συνηντησαν]  κοιμηθεντι  συναντησονται 
Α  |  υδωρ]  σήτες  Κ*  (υδ.  Κ0·0)  |  αι  οδυναι]  οπι  αι  Α  |  υφιλατο  ΚΑ  |  γνοφος] λαιλαψ  Κ           21  αναλημψεται  (αναΧαμψ.  Ο)  δε]  και  αναλημφ.  Κ  οιη  <5ί  Α(  , 
22  επιριψει]  απορειψει  Α  \  αυτόν]  ρΓ   επ   Ν(:·αΟ  |  0εισεται]   γνωσεται  ̂  
23  αυτού  ι°]  αυτούς  Κ*  αντον  Κ0·*  (ηιοχ  τενοο  -τους)  Α  \  αυτών]  αυτού  Α^ 
XXVIII  1  αργυρίου  Κ*  (-ριω  Κς  <:)  |  χρυσιω  Κ^ΑΟ  3  παν]  καιρών  Α  \ 
αυτός]  αυτούς  Α  \  σκοτίας]  σκοτία  ΚΑΟ  4  εττιλαθανομενοι  ('  |  οδον 
δικαιαί']  οδοι-5  δικαιοσύνης  Α             5  ωσει]  ωϊ  Α            6  οι  λι#οι]  ρν  και  Α 
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χχνιπ  7 ΙΩΒ 

Β  και  χωμα  χρνσιον  αυτω. 
7τρίβος,  ουκ  αγνω  αυτήν  παταινόν,  η 

και  ού  παρέβλαψεν  αντην  οφθαλμός  γυπός' 
8  και  ουκ  Απάτησαν  αντον  νιοι  αλαζόνων,  8 

οι)  παρήλθαν  απ'  αυτής  λέων. 
9  αν  άκροτόμω  εξίτεινςν  χαιρα  αντον,  9 

κατέστρεψεν  δε  α  κ  ριζών  ορη' 
10δίνας  δε  ποταμών  αρρηξαν,  ίο 

παν  δε  αντιμον  "ώαν  μου  6  οφθαλμός- 
11  βάθη  δε  ποταμών  ανακάλυψαν,  ιι 

αδαιξαν  δε  εαυτού  δΰναμιν  εις  φώς. 

12  η  δε  σοφία  πόθεν  ευρέθη;  ΐ2 
ποΐος  δε  τόπος  εστ\ν  της  επιστήμης ; 

13ονκ  οίδεν  βροτος  όδον  αντής,  1 3 
ούδε  μην  ευρέθη  εν  άνθρώποις. 

14  άβυσσος  είπεν  Ουκ  εν  εστίν  εν  εμοί'  ΐ4 
και  ή  θάλασσα  είπεν  Ουκ  ενεστιν  μετ  εμού. 

15  ού  δώσει  συνκλεισμόν  άντ'  αυτής,  ΐ5 
και  οι)  σταθήσεται  αυτή  άργύριον  αντάλλαγμα  αυτής· 

16 και  ου  συνβασταχθήσεται  χρυσίω  Σωφείρ,  ιό 
εν  οννχι  τιμίω  και  σαπφαίρω· 

17  ουκ  ίσωθήσεται  αυτή  χρνσιον  και  υαλο$·,  ΐ7 
και  το  αλλαγμα  αντής  σκεύη  χρυσά. 

18 μετέωρα  και  γαβα\ς  ου  μνησθήσεται,  ι3 
και  ελκυσον  σοφίαν  υπέρ  τα  έσώτατα· 

19ούκ  ίσωθήσεται  αυτή  τοπάζιον  Αιθιοπίας,  19 
χρυσίω  καθαρω  ον  σννβασταχθήσεται. 

^ΑΟ       6  χρυσών]  χρυσιονν  £\*  (-σιον  #})  χρυσαιον  ̂ ν0·3  (ιηοχ  Γενοο  -σιον)  |  αιτώ] 
αντη  ̂ ε·3  (ΓεδΙίΙ  αντω)  7  τριβος  ο  ρΓαεο  οοηΐαησ  νίά  !^  |  παταινω]  Α 
8  οηα  και  &ε·3Α0  |  ουκ  απάτησαν]  ου  καταπάτησαν  Ν  |  αντον]  αυτήν  £<ΑΟ  | 
παρήλθαν]  γαρ  ήλθαν  Α  10  δίνα$  (δαινας  ΚΑ  θινας  (Γ)]  ααΊιοΙ  τα 
κοιλώματα  των  υδάτων  τας  ιλιγγας  Β3  ηι& ιηί  |  αντιμον]  τιμιον  ΑΟ  \  ιδαν  (αιδ. 
ΒΕΐ3  Ν;)]  ιδαιν  Ο  |  μου]  αυτού  Κε·3Α  11  βαθη  δα]  και  βαθη  Α  \  ααντον] 
αυτόν  Α  αυτών  Ο  12  της  επιστήμης]  οηι  της  Α  13  οδον]  ρΓ 
την  Ο  |  μην]  μη  £<ε·3ΑΟ  14  αναστιν  βίδ]  αστιν  £<Α^  \   η  θάλασσα]  οιη  η 
£\ΑΟ  15  συγκλαισμον  Β^Ο  |  οηι  αντη  Β3ΐ3£\Α0  |  αυτής  7°]  ρΓ  αζ^τ  Κ* 
(ΐπιρΓΟΟ  Νε·3)  16  συμβασταχθ.  Β?  |  Σωφαιρ  (-φιρ  Ν)]  Ω0ειρ  Α€  17  οιλ] 
ρΓ  και  Α  |  ισοθησαται  Β  |  αλλαγμα]  αντάλλαγμα  Ο  \  χρυσά]  ρ  δΐιρ  ΠΒ.3  Α8 
18  γαβαις  ου]  γαβαις  δπρ  Γ3.5  Α3  εις  ου  5υρ  Γ3.5  Ο3  |  ου]  +  μη  Κ'*  (ϊιηρίΌΐ)  Νε·3)  | 
οηι  και  2°       (1ιαΐ>  κ  £\ε·3)  |  εσωτατα]  εσωτα  Α  19  συμβασταχθ.  Β·Α 



ΙΩΒ XXIX  6 

2ο       20 ή  δέ  σοφία  πόθεν  ευρέθη;  Ε 
ποίος  δέ  τόποί  εστίν  τής  συνέσεως ; 

2ΐ       21λέληθεν  πάντα  ανθρωπον , 
κα\  από  πετεινών  του  ουρανού  εκρύβη. 

22  Ζ2η  απώλεια  κα\  6  θάνατος  είπαν 
*  Ακηκόαμεν  δέ  αυτής  το  κλέος. 

23  23  ό  θεος  ευ  συνεστησεν  αυτής  την  όδόν, 
αυτός  δε  οίδεν  τον  τόπον  αυτής. 

24  24 αυτός  -γαρ  την  υπ*  ουρανον  πάσαν  έφορα, 
25  ειδώί  τά  εν  ττ\  -γη  πάντα  25έποίησεν, 
25  άνεμων  σταθμόν,  ύδατος  μέτρα,  266τε  έποίησεν 

ούτως  ιδών  ηρ'ιθμησεν, 
κα\  όδόν  εν  τινάγματι  φωνάς. 

27       27 τότε  ειδεν  αυτήν  καϊ  έξηγήσατο  αυττ}, 
έτοιμάσας  έξιχνίασεν 

23       2&ειπεν  δε  άνθρώπω  Ιδού  η  θεοσέβειά  εστίν  σοφία, 
το  δέ  άπεχεσθαι  από  κακών  εστίν  επιστήμη. 

XXIX    ι        *"Έτι  δε  προσθεΧς  *1ώβ  είπεν  τώ  προοιμίω 
2  2Ύίς  άν  με   θείη   κατά  μήνα  έμπροσθεν   ημερών   ων  με  ό  θεό< 

έφύλαζεν ; 
3  3 ως  οτε  ηϋγει  ό  λύχνος  αυτοί)  υπέρ  κεφαλής  μου, 

οτε  τώ  φωτ\  αύτοϋ  έπορευόμην  εν  σκότεν 

4  4  οτε  ημην  έπιβρ'ιθων  οδούς, 
οτε  ό  θεος  έπισκοπήν  εποιειτο  του  ο'ίκου  μου· 

5  5ότε  ημην  ΰλώδης  λίαν,  κύκλω  δέ  μου  οι  παίδες· 
6  6  οτε  εχέοντο  αί  όδοί  μου  βουτύρω, 

20  δε  ι°]  δη  Α  |  εστίν  τόπος  Α  |  της  συν.]  οιτι  της  Α  21  λεληθε  ̂   \  ΚΑΟ 
ίκρυβη]  ρΓ  ουκ  Α  22  απωλια  ΚΑ  |  είπαν]  ειττεν  Α^  \  οιτι  δε  Κ0·*  (ροδΙ^α 
Γ651ΪΙ)  Α  23  θεος]  κς         ε·0  Α€  |  δε]  -γαρ  Α  24  υπ]  εττ  Ο  |  ίδω? 
Α  |  παντα]  +  α  ΚΑ  25  €ποιησεν]  +  εποιησεν  δε\  (Γ*  (ταδ  εττ.  δε  Ο  ν1(1)  |  άνε- 

μων] ρΓ  \εποιησεν  δε  Α  Ο  |  ύδατος]  +  τε  Κ(;·30  και  υδάτων  Α  26  οτε 
ίποιησεν  ε  δεςς  εοηΐαη^  Α  |  οτε]  α  (Ζ*  οητ  Ο3  |  φωνας]  φωνής  Ο  νία 
27  ειδεν]  ιδων  Α03  (ιδεν  Ο*  ίοη)  |  οιτι  και  €  |  αυτη]  αυτήν  ΚΑ0  28  θεο- 
σεβια  ΚΑΟ  |  (πεχεσθαι  (Ζ  XXIX  1  ετι  δε . . .π ροοιμιω]  προσθβις  δε  ετι  τω 
προοιμ.  I.  λεγ"  Α  εναη  ϊη  Ο  2  κατα  μηνα]  ρΓ  μηνα  Α  [έμπροσθεν] 
ρΓ  ήμερων  των  Α  \  με  ο  θεος  εφυλαξεν]  ο  θς  εφν\αττεν  με  Α  3  ο  λύχνος] 
οιτι  ο  Α  \  τω  φωτι]  \π  εν  Α  4  επιβριθων]  επιτριβων  Κ*  (εττιβριθ.  Χ0·3)  | 
οδούς]  οδοις  Κ^Αύ  \  θεος]  κτ  Κε·3ΑΟ  6  μου  αι  οδοι  ΚΑϋ  |  βου- 

τύρων (Ζ 
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XXIX  7  ΙΩΒ 

Β  τά  δε  ορη  μου  έχέοντο  γάλακτι· 
7  δτε  έξεπορευόμην  ορθριος  εν  πόλει,  7 

εν  δε  πλατείαις  ετίθετο  μου  6  δίφρος. 

8ίδόντες  με  νεανίσκοι  έκρύβησαν,  8 
πρεσβΰται  δε  πάντες  έστησαν 

9άδρο\  δέ  έπαυσαντο  λαλουντες,  δάκτυλον  έπιθέντες  επ\  στό-  9 

μάτι. 10οι  δε  άκούσαντες  έμακάρισάν  με,  ίο 
κα\  γλωσσά  αυτών  τώ  λάρυγγι  αυτών  έκολληθη· 

11  οτι  ους  ηκουσεν  κα\  εμακάρισέν  με,  ιι 
οφθαλμός  δέ  Ιδών  με  έξέκλινεν. 

12 διέσωσα  γαρ  πτωχον  εκ  χειρός  δυνάστου,  ΐ2 
κα\  ορφανω  ώ  ουκ  ην  βοηθός  εβοηθησα· 

13  ευλογία  άπολλυμένου  έπ'  ε  με  ελθοι,  13 
στόμ,α  δε  χήρας  με  εύλόγησεν. 

14 δικαιοσύνην  δέ  ένδεδυκειν,  ΐ4 

ημφιασάμην  δέ  κρίμα  'ίσα  διπλοίδι. 
15  οφθαλμός  ημην  τυφλών,  15 

πους  δέ  χωλών. 

16 εγώ  ημην  πατήρ  αδυνάτων,  ι6 
δίκην  δέ  ην  ουκ  τ]δειν  εξιχνίασα· 

17  συν  έτριψα  δέ  μύλας  αδίκων  \η 
εκ  μέσου  τών  οδόντων  αυτών  άρπαγμα  έξήρπασα. 

τ8είπα  δέ  Ή  ηλικία  μου  γηράσει·  1 3 
ώσπερ  στέλεχος  φοίνικος,  πολύν  χρόνον  βιώσω· 

19 η  ρίζα  διηνοικται  έπ\  ύδατος,  19 
κα\  δρόσος  αύλισθησεται  εν  τώ  θερισμώ  μου· 

20 η  δόξα  μου  καινή  μετ   έμοΰ,  ?ο 
καϊ  τ6  τόξον  μου  εν  χειρι  αυτοΰ  πορεύεται. 

\Α0        6  εχεοντο  2°]  εχειτο  Α  8  εκρνβησαν]  +  εαντοι$  Α  |  έστησαν]  επανε- 
στησαν  Α  9  αδοι  Α*  (αδρ.  Α1)  |  επιθεντεϊ]  επιτιθεντεϊ  Α  |  στοματι] 
+  αυτών  Α  10  ακουσαντε$]  +  περί  εμον  Α  11  ου$]  ωτιον  0  |  με 
ιδων  Α  12  διέσωσαν  Κ*  (-σα  Κ10·3)  |  τττωχον]  ο  δυρ  ι&δ  Α3Ϊ  |  ουκ  ην] 
ονχ  υπηρχεν  Α  13  με  ενλογησεν]  με  ενλο-γησαι  £<*1χ1  [-σαν  χ*<-"™"'»] 
(-σεν  ̂ <:·Ε)  ηνλογησεν  με  Α  με  ηνλ.  0  14  δικαιοσννη  0  \  δε  ι°]  γαρ  0  | 
ένδεδυκειν]  εδεδοικιν  £Ϊ.*Α  (-κειν)  ενδεδοικιν  £\Ζ·&  17  εκ]  +  δε  ̂ ΑΟ  |  μέσων 
$.0  |  των  οδόντων]  οιη  των  Α  |  εξηρπασα]  εξεσπασα  !^0  <:ΑΟ  18  ειπα] 
ειπον  Α  |  δε]  οιη  Α  εναη  ΐη  Ο  \  η  ηλικία]  οιη  η  ΚΑΟ'κ1  |  ωσπερ  στελ.  <ροιν. ο  ρΓαεο  οοηίιιη§  Α  |  πολύν]  πολλνν  δε  Α  19  ρίζα]  +  μου  Α  \  εν]  επι  Α 
20  καινή]  κενη  Β£\Α  |  μου  2°]  αντον  Α  \  πορενσεται  Α  Ο 
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ΙΩΒ χχχ  8 

2ΐ       21εμον  άκονσαντες  προσεσχον,  Β 
(σιώπησαν  δε  €7ΓΪ  τη  ε  μη  βονΧη· 

22  22επϊ  τώ  βμώ  ρηματι  ου  προσεθεντο, 

περιχαρείς  δε  εγ'ινοντο  οπόταν  αυτοίς  εΧάΧουν 
23  23ωσπερ  γη  διψώσα  προσδεχομενη  τον  υετόν,  όντως  οντοι  την 

ε  μην  ΧαΧιάν. 
24  2Αεάν  γελάσω  προς  αντονς,  ου  μη  πιστενσωσιν 

και  φως  τον  προσώπου  μου  ουκ  άπέπιπτεν. 

25  2ΒεζεΧεξάμην  όδον  αντών  και  ε  κάθισα  άρχων, 
κ  αϊ  κατεσκηνονν   ώσε\  βασιΧεύς  εν  μονοζώνοις,  ον  τρόπον 

παθεινούς  παρακαΧών. 

ΧΧΧ   ι         *νυνϊ  δε  κατεγεΧασάν  μου· 
ε*Χάχιστοι  νυν  νονθετουσ'ιν  με  εν  μερει,^  "ί[  0 

ων  εξουδένουν  τους  πατέρας  αυτών, 
ους  ουχ  ήγησάμην  άξιους  κυνών  τών  εμών  νομάδων. 

2  2 και  γε  ισχύς  χειρών  αντών  ινα  τ'ι  μοι ; ε  π    αντονς  απώΧετο  συντεΧεια. 

3  3 εν  ένδεια  καϊ  Χιμώ  άγονος, 
οι  φεύγοντες  άνυδρον  εχθές  σννοχην  και  ταΧαιπωρίαν 

4  4οί  περικνκΧονντες  άΧιμα  επ\  ηχουντι, 
οΐτινες  αΧιμα  ην  αντών  τα.  σϊτα· 
άτιμοι  δε  και  πεφαυΧισμενοι,  ενδεείς  παντός  αγαθόν, 

β         5  επανέστησάν  μοι   κΧέπται,  6 ων  οι  οίκοι  αντών  ήσαν  τρώγΧαι 
πετρών 

η  7  ανά  μέσον  εύηχων  βοησονται 
οι  νπο  φρύγανα  άγρια  διητώντο· 

8        8 αφρόνων  υ'ιοϊ  και  άτιμων  όνομα, 

21  εμου  ακουσαντες]  πρεσβύτεροι  ακ.  μου  Α  ε/ιον  ακ.  πρ.σ,.τ....  0  {πρεσβ.  ΝΑΟ 
δίαρ  ΐ"αδ  Ο)  |  εμη]  εμου  ̂   22  €7τι]  +  δε  Α^  \  περιχαρείς  δε]  και  περιχ. 
Α  |  οπόταν]  οπότε  Α  23  τον  νετον]  ογγι  τον  Α  |   οντοι  όντως  0  |  λαλιαν] 
+  προσεδεχοντο  Α  24  εαν  γελάσω]  ει  εγελων  Α  |  ου  μη  πιστενσωσιν]  ουκ 
επιστευε\  Ανίά  25  βαλενς  Κ*  {βασιλεύς  Καε)  |  παθεινους  (παθιν.  Κ*  ποθιν. 
^ε·»  παθην.  (Γ)]  συνπαθεις  Α  |  παρακαλων  Β^Ν*  (ρΓ  κ  Κ*  ΐιτιρπ)1ο  Κ1)  Α] 
παρεκαλουν  Β3Ϊ>Κε·3  επαρεκαλουν  0  ΧΧΧ  1  νυν  ι  δε]  νυν  ϊδε  Κνί(1  (ίίεηι  9) 
νυν  δε  0νκ1  |  ελάχιστοι  ο  ρΓαεο  ουηίυιψ  ΑΟ'  |  νυν  νουθετουσ  Γ650Γ  Α1  |  ε£ου- 
δενων  £\  Α  |  αξιοι/ϊ]  +  ειι>αι  Λ  |  κυνων]  κοινών  Α  2  συντελια  Κ  3  λιμών 
Λ  |  χ#ε$  Β1»  4  αλιμα  ι°]  αλιμμα  ΚΑ  |  οιτινεϊ]  ων  Α  |  αλιμα  ι°]  αλειμα 
£\*  άλειμμα  6$°·3  αλιμμα  Α  |  δε]  τε  Α  |  Οίτι  7ταντο5  Λ  |  αγαθου]  +  οι  και  ριζ'ας 
ξύλων  εμασωντο  υπο  λιμού  (λειμ.  Κ)  μεγάλου  ΒΦ^^ΝΑ  6  ήσαν 
τρωγλαι]  υηι  ησαν  Κ*  (ΗαΙ>  &ς·ε)  ως  τρ.  ς\^Ά  \  πετρών]  ρι·  των  Λ 
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XXX  9  ΙΩΒ 

και  κΧεος  εσβεσμενον  άπο  γης. 

9ννν\  δε  κιθάρα  εγώ  ειμι  αυτών,  και  εμε  θρΰΧημα  εχουσιν  $ 
10εβδεΧύξαντο  δε  μ€  άποστάντες  μακράν,  ίο 
άπο  δε  προσώπου  μου  ουκ  εφείσαντο  πτΰεΧον. 

1ιάνοίξας  γαρ  φαρετραν  αυτού  εκάκωσέν  με,  ιι 
κα\  χαΧινόν  του  προσώπου  μου  εζαπέστειΧεν . 

12επ\  δεξιών  βΧαστού  επανεστησαν,  ΐ2 
πόδα  αυτών  επέτειναν  κα\  ώδοποίησαν  επ*  εμε  τρίβους  άπω- Χείας  αυτών. 

Ι3εξετρίβησαν  τρίβοι  μου,  ΐ3 
εξεδυσαν  γάρ  μου  την  στοΧήν 

τ*  βέΧεσιν  αυτού  κατηκόντισεν  με,  ΐ4 
κεχρηταί  μοι  ώς  βούΧεταΐ'  εν  όδυναις  πεφυρμαι. 

15 επιστρέφονται  μου  αι  όδύναι,  ι$ 
ωχετό  μου  η  εΧπΧς  ώσπερ  πνεύμα, 
κα\  ώσπερ  νέφος  η  σωτηρία  μου. 

16 κα\  νύν  επ'  εμε  εκχυθήσεται  η  ψυχή  μου,  1 5 
εχουσιν  δε  με  ήμεραι  οδυνών 

Ι7νυκτ\  δε  μου  τα  οστά  συγκεχυται,  ΐ7 
τα  δε  νεύρά  μου  διαΧεΧυται. 

ιΒεν  ποΧΧτ)  Ισχύι  επεΧάβετό  μου  της  στοΧης,  ιδ 
ώσπερ  το  περιστόμιον  τού  χιτώνός  μου  περιεσχεν  με. 

19ηγησαι  δε  με  Ισα  πηΧώ,  19 
εν  γτ\  και  σποδώ  μου  ή  μερίς· 

20 κεκραγα  δε  προς  σε  και  ουκ  άκούεις  μου,  2ο 
έστησαν  δε  κα\  κατενόησάν  με· 

21  επεβησαν  δε  μοι  άνεΧεημόνως,  2ΐ 
χειρ\  κραταιά  με  εμαστίγωσας' 

8  εσβεσμενων  \\*  {-νον  |  απο]  επι  Α  9  αντων  εγω  ειμι  Α 
10  οιη  δε  ι°  Α  |  οπι  απο  δε  προσώπου... πτυελον  Κ*  (ηαΐ3  απο  δε  προσ.  μου 
ουκ  εφισαντο  πτύελο  Κ0·3  [δϊο :  πτνελον  Κε·ε])  |  πτυέλου  Α  11  γαρ]  +  οδε 
Α  |  τω  προσωπω  Κ  |  εξαπεστειλαν  Β3Ϊ3&*  (-λεν  12  βλαστού]  μί- 

του Α  |  αυτών  ι°]  αυτού  Κ  |  ωδοποιησεν  Χ1  |  απωλιας  Α  13  εξεδυσεν  Κ  | 
μου  την  στολην]  με  την  στ.  μου  Α  14  βελεσιν]  βέλος  γαρ  £\*  {βελεσιν 
Κε·Ε)  |  κεχρηται]  +  δε  Α  |  βουλεται]  εβουλετο  Α  15  επιστρέφονται]  +  δε 
^ε·&Α  |  μου  3°]  +  παρηλθεν  Α  16  εκχυθήσεται]  εκλνθησεται  Κ0·3·  (ροδίέα 
Γ68ΐϊί  εκχυθ.)  17  νύκτες  Α  |  συγκεχυται  (σννκεχ.  &)]  σννεθλασαν  Α  |  τα 
δε  νεύρα]  και  τα  νεύρα  Α  18  οπι  εν  Α  19  ηγηται  Α  |  οηι  δε  Κ*  (ηαο 
Κε·3)  |  τ;  μερις  μου  Α  20  ακουευ]  εισακουση  Κ  είσακουευ  Α  |  οηι  δε  α°  Α  | 
με]  μοι  Α  21  ε7Γε/37?σα^]  επεβης  &  απέβησαν  Α  |  αι>ελεημονε$  Α  I 
χεφΐ]  ρΓ  ω$  Α 
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22  22€ταξας  δε  με  εν  όδύναις,  Β 
και  άπέρριψάς  με  άπο  σωτηρίας. 

23  23οίδα  γαρ  οτι  θάνατος  μ*  ε  κτ  ρίψει· 
οϊκία  γαρ  π  αντί  θνητω  γη. 

24  24ει  γαρ  οφελον  δυναίμην  εμαυτον  χειρώσασθαι, 
ή  δεηθείς  γε  έτερον,  και  ποιήσει  μοι  τοΰτο. 

25  25 εγώ  δε  επι  παντί  άδυνάτω  έκλαυσα, 
εστεναζα  δε  Ιδών  άνδρα  εν  άνάγκαις. 

26  2βεγώ   δε   επέχων   άγαθοίς,  Ιδού   συνηντησάν   μοι  μάλλον  ημεραι 
κακών. 

27  27  ή  κοιλία  μου  έξεζεσεν  και  ου  σιωπησεται, 
προεφθασάν  με  ημεραι  πτωχίας. 

28  23 στενών  πεπόρενμαι  άνευ  φιμού, 
εστηκα  δε  εν  εκκλησία  κεκραγώς. 

29  29άδελφ6ς  γέγονα  σειρήνων, 
εταίρος  δε  στρουθών. 

3ο       30 το  δε  δέρμα  μου  έσκότωται  μεγάλως, 
τά  δε  οστά  μου  άπ6  καύματος. 

3ΐ       31  απέβη  δε  εις  πάθος  μου  η  κιθάρα, 
6  δε  ψαλμός  μου  εις  κλαυθμον  εμοί. 

ι         τδιαθηκην  εθεμην  τοϊς  όφθαλμοΐς  μου, 
και  ού  συνησω  έπ\  παρθένον. 

2  2 και  έτι  εμέρισεν  6  θεος  άνωθεν, 
και  κληρονομιά  ικανού  εξ  ύψιστων. 

3  3ούαί,    απώλεια  τώ   αδικώ,    και  άπαλλοτρίωσις   τοις  ποιονσιν 
άνομίαν. 

4  *ούχι  αύτος  οψεται  όδόν  μου, 
και  πάντα  τά  διαβηματά  μου  εξαριθμηθήσεται ; 

22  απεριψας  Α  23  γη  παντι  θνητω  Α  |  παντι\  πανθ  ίηοορ  Ν*  [παντι  ΝΑ 
θν.  Ν1)  24  δεηθείς]  δεηθηναι  Α  |  οπι  γε  Ν*  (ΙΐαΙ)  Νς·α)  Α         25  εστεναξα 
δε]  και  εστεν.  Α  |  ανάγκη  Α  26  εγω  δε  επέχων]  εγω  δε  επεσχον  Χ0·3· 
(γώοχ  ΓΟΗΐΐί  ε7τεχ.)  και  επιχον  εγω  Α  |  αγαθοις]  ρΓ  εν  Α  |  ιδου]  ρΓ  και  Α  | 
συνηντησεν  Λ  27  προεφθασεν]  +  δε  Α  |  πτώχειας  1ί  ι1>  29  εταίρο*] 
έτερος  Κ  30  οηι  δε  ι°  Κ  |  εσκότωται]  μεμελανωται  Α  |  καυματοϊ]  +  συνε- 
φρυ-γησαν         +  συνεφρυγη  Α  31  οηι  δε  ι°  Α  |  7τα#ο$]  πένθος  Α  | 
η  κιθάρα  μου  Α  XXXI  1  οφθαλμοί]  αδελφοις  £\*  (ο<ρ0.  ί<<;·<:)  |  παρθένων 
Α  2  υιτι  ετι  ΚΑ  |  εμερισει/]  διεμερισεν  £\*  τι  εμερ.  ̂ ε·Λ  ετι  εμερ.  Κ00 
επεμερισεν  Α  |  άνωθεν]  απανωθεν  δ*0·3  |  ε£  υψίστων  ΒΚέ,Λ]  ει*  υψιστω  Κ*  εξ 
υψίστου  Α  3  ουαι]  +  και  Λ  |  απωλια  £<Α  |  απαλλοτριώσεις  Α  4  ε£α- 
ριθμησεται  Β1* 
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Ρ,         5  ει  δε  ή'μην  πεπορευμενος  μετά  γελοιαστών,  5 
ει  δε  και  εσπούδασεν  ό  πούς  μον  εις  δόλον 

§  0       *6εσταμαι  γαρ  εν  ζυγω  δικαίω,  6 
οίδεν  δε  ό  κύριος  την  άκακίαν  μον 

7  ει  ε'ξεκλινεν  6  πους  μου  εκ  της  όδοΰ,  η 
ει  δε  και  τω  όφθαλμω  επηκολούθησεν  η  κάρδια  μου, 
ει  δε  και  ταϊς  χερσίν  μον  ήψάμην  δώρων 

Ησπείραιμι  Άρα  και  άλλοι  φάγοισαν,  8 
αριζος  δε  γενοίμην  επι  γης. 

9 ει  επηκολούθησεν  η  καρδία  μον  γυναικί  ανδρός  έτερου,  9 
ει  και  εν  κάθετος  εγενόμην  επ\  θνραις  αυτής· 

10  άρέσαι  αρα  και  η  γυνή  μον  ετερω,  ίο 
τα.  δε  νηπιά  μον  ταπεινωθείη. 

11  θνμος  γαρ  οργής  ακατάσχετος,  το  μιάναι  ανδρός  γνναικα·  ιι 
12 πυρ  γάρ  εστίν  καιόμενον  επ\  πάντων  των  μερών  1 2 

ον  δ   αν  επέλθη,  εκ  ριζών  άπώλεσεν . 

13ει  δε  και  εφαύλισα  κρίμα  θεράποντος  μον  ή  θεραπαίνης,  κρίνο-  13 
μένων  αυτών  προς  με' 

14τί  γάρ  ποιήσω  εάν  ετασίν  μον  ποιήται  ό  κύριος;  ΐ4 
εάν  δε  και  επισκοπήν,  τίνα  άπόκρισιν  ποιήσομαι ; 

*5πότερον    ούχ    ως    και    εγώ   εγενόμην    εν    γαστρί,    και   εκείνοι  15 
γεγόι>ασΐϊ;  ; 

γεγόναμεν  δε  εν  τη  αύτη  κοιλία. 
16 αδύνατοι  δε  χρείαν  ην  ποτ    είχον  ουκ  άπετυχον,  ιό 

χήρας  δε  τον  όφθαλμόν  ουκ  εξέτηξα' 
17  ει    δε    και   τον    ψωμόν  μου   εφαγον   μόνος,    και  ουχί  όρφανω  17 

μετεδωκα· 18 οτι  εκ  νεότητός  μου  εξετρεφον  ως  πατήρ,  ιδ 
και  εκ  γαστρός  μητρός  μου  ώδηγησα· 

19 ει  δε  και  ύπερεϊδον  γυμνόν  άπολλύμενον  και  ουκ  ημφίασα  αυτόν  19 

ΝΑΟ      5  δε  ι°]  γε  Α  |  ευ  δολο|  ο  πους  μου  Α  6  εσταμαι]  ισταμαι  Κ  εισταμε 
(?ειστα  με)  Α  |  δε]  οιώ  Α  γαρ  ̂   7  εκ]  απο  Α  |  οδον]  +  αυτόν  Κε·3  (μΟΧ 
άε\)  Α  |  οφθαλμω]  +  μου  ̂ ε·εΑ  |  ει  δε  και  (2°)]  και  ει  Α  8  σπειροιμι  Α  \ 
οτη  αρα       (Ηα.1:>  Κ0-0)  |  φάγοισαν]  φαγονται  Α  9  ει  ι°]  +  δε  Α0  \  εγκά- 

θετος Β3*5  εγκαθητος  Ο  10  ετερω]  εταιρω  Χ  αλλω  Α         11  ακατάσχετοι] 
ακαθετος  Α  12  επι]  εκ  Α  |  μέρων]  λέρων  (ίοιΐ  ρΐΌ  μελών)  Κ00  13  με] 
εμε  &Α  14  ποιηται]  ποιησηται  Κ  ποίηση  ΑΟ  15  οηΐ  και  ι°  Α  |  οιη 
εγω  Κ*  (ηα1>  Κ1)  16  ποτ]  7τοτε  Β'^Κ^ΑΟ  |  χήρας  δε]  και  χήρας  Α  \  εξε· 
τηξα]  έτηξα  Α  17  μετεδωκα  ορφανω  Α  \  μετεδωκα]  +  εξ  αντον  ̂ 0·30 
18  οτι]  και  Α  [  οιώ  μου  Ο  1)15  19  υπεριδον  ΑΟ  |  οιη  αυτόν  Α 
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2ο  ™άδυνατοι  δε  ει  μη  ευλόγησαν  μ€,  Β 
άπο  δε  κούρας  αμνών  μου  εθερμάνθησαν  οι  ωμοι  αυτών 

2ΐ       21  α    επήρα    όρφανω   χείρα,    πεποιθώς    ότι    πολλή    μυι  βοήθεια 
περίεστιν, 

9.2  22 'άποσταίη  Άρα  6  ωμός  μου  άπο  της  κλεώός, 
6  δε  βραχίων  μου  άπο  του  άγκώνος  συντριβείη. 

=3       ̂   φόβος  γαρ  συνεσχεν  με, 
και  άπο  του  λήμματος  αυτοΰ  ουχ  ΰποίσω. 

24  24  εί  έταξα  χρυσίον  είς  χουν  μου, 
ει  δε  και  λίθω  πολυτελεϊ  επεποίθησα, 

25  25  ει  δε  και  ευφράνθην  πολλοΰ  πλούτου  μου  γενομένου, 
ει  δε  και  επ'  άναριθμήτοις  εθεμην  χεΐρά  μου· 

26  '^ή  ουχ  όρώμεν  ηλιον  τον  επιφαΰσκοντα  εκλείποντα, 
σελήνην  δε  φθίνουσαν ;  ου  γαρ  επ'  αύτοϊς  εστίν 

27  27  και  ει  ήπατήθη  Χάθρα  ή  καρδία  μου, 
ει  δε  χεΐρά  μου  επιθε\ς  ε'π\  στόματ'ι  μου  εφίλησα- 

23       28  και  τουτό  μοι  αρα  ανομία  ή  μεγίστη  Χογισθείη, 
οτι  εψευσάμην  εναντίον  Κυρίου  του  υψίστου. 

29       29ει  δε  και  επιχαρής  εγενόμην  πτώματι  εχθρών  μου, 
και  ειπεν  ή  καρδία  μου  Έυγε' 

3ο       3°άκούσαι  αρα  το  ους  μου  την  κατάραν  μου, 
θρυΧηθείην  δε  αρα  υπό  Χαοΰ  μου  κακοΰμενος. 

3ΐ        31  ει  δε  και  πολλάκις  είπον  αί  θεράπαιναί  μου  Ύίς  αν  δώη  ημΐν 
τών  σαρκών  αυτού  πΧησθήναι; 

Χίαν  μου  χρηστού  οντος· 
32       32εξω  δε  ουκ  ηυΧίζετο  ξένος, 

ή  δε  θύρα  μου  παντϊ  εΧθόντι  άνεωκτο· 

20  δε]  ε  Ν*  (δ  δΐΐρβΓδΟΓ  Ν°·;ι)  |  ευλόγησαν  (,υλογη . . .0)]  ευλογούν  Α  \  αμνών]  &Α^ αρνων  Α  21  ει]  +  δβ  και  Α  |  μοι  πολλή  ΝΟ  \  περιεστιν\  παρεστιν  Ν  Λ 
22  μου  ΐ°]  σου  Ν*  (μου  Κ0·8»0·0)  |  απο  της  κλ.  ο  ωμ.  μου  Α  |  αγκωνοί]  +  μου  ΑΟ 
23  γαρ]  +  κν  ΝΑΟ  |  συνεσχεν]  συνειχεν  Α  |  απο]  ρΓ  και  ΑΟ  |  υποισω]  οιποισω 
ΝΑ  (ϊη  Ο  σω  Ια,ηίαηι  8ΐιρ6Γ€ί·;ΐ)  +  δολον  Ν*  (ΐνηριου  δ.  Ν'·')  25  ευφρανθη 
Ν*  (-θην  Κ0··1)  ηυφρανθην  Ο  \  γενομένου  μου  Α  \  μου  ΐ°]  μοι  Ν  οιη  μου  0  |  ει  δε 
και  (2°)]  και  ει  Α  26  εκλείποντα]  εκλιπόντα  Ν  ρΓ  και  Ν*  (οιη  και 
^  >.Ί.η  αηΐε       Α  |  φθινυθουσαν  Ν*  [φθίνουσαν  Ν?)             27  ει  δε] +  και  ΝΑΟ 
28  οττι  αρα  Ν  |  ανομία]  ρΓ  η  Ν*  (οηι  Ν0  3)  |  η  μέγιστη  λογισθειη]  λογισθειη  με- 

γάλη Α  |  εναντίον]  έναντι  ΝΑΟ  29  ει  δε  και]  και  ει  δε  Ο  |  επιχαρις  Ν*  {-ρην 
Ν0·3)  |  πτωματι]  ρΓ  επι  ΝΑ  |  έχθρων]  εχθρού  Α  \  ειπεν  η  κάρδια]  ει  ειπον  τη 
κ.  Α  I  ευγε]  +  εύγε  ΑΟ  30  θρνλληθειην  Ο  |  οηι  αρα  2°  Α  |  οιη  μου  3°  Α 
31  ίμπλησθηναι  Α  32  ευλι'ζετο  Α  \  η  δε  θνρα]  και  η  θ.  Α  \  ανεωκτυ] ηνεωκτο  ΝΑ  διηνεωκτο  Ο 
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χχχι  33 ΙΩΒ 

3:>εί  δε  και  άμαρτών  ακουσίως  Έκρυψα  την  άμαρτίαν  μου, 
Μού  -γαρ  διετράπην  πολυοχλίαν  πλήθους  του  μη  εξαγορεύσαι  34 ενώπιον  αυτών 

ει  δε  και  ε'ίασα  αδύνατον  ε'ξελθεΐν  θύραν  μου  κόλπω  κενώ' 
35 τις  δωη  άκούοντά  μου; 

χείρα  δε  Κυρίου  ει  μη  εδεδοίκειν, 

συγγραφην  δε  ην  είχον  κατά  τίνος  3βεπ'  ώμοις  αν  περιθε-  36 
μένος  στεφανον  άνεγίνωσκον, 

37  και  ει  μη  ρηξας  αυτήν  απέδωκα,  37 
ουθεν  λαβών  παρά  χρεωφιλετου' 

38 εΐ  επ*  εμο'ι  ποτέ  η  -γη  εστέναξεν,  ς$ 
ει  δε  κα\  οι  αύλακες  αυτής  έκλαυσαν  ομοθυμαδόν 

39  ει  δε  και  την  ισχύν  αυτής  εφαγον  μόνος  αν  ευ  τιμής,  39 
ει  δε  και  ψυχήν  κυρίου  της  γης  εκλαβών  ελύπησα· 

*°άντι  πυροΰ  αρα  εξελθοι  μοι  κνίδη,  +α αντί  δε  κριθής  βάτος. 

ΊΚα\  επαύσατο  Ίώ/3  ρημασιν  ι  χχχπ 
^ησύχασαν  δε  και  οι  τρεϊς  φίλοι  αυτού  ετι  άντειπεΐν  Ίώ,3, 
ην  γαρ  Ίώ/3  δίκαιος  εναντίον  αυτών. 

2 ώργίσθη  δε  'Έλιούς  ό  τού  Βαραχιήλ  ό  Βουζείτης  εκ  της  συγγενείας  2 
Ράμ,  της  Αύσείτιδος  χώρας· 

ώργίσθη  δε  τω  Ίώβ  σφόδρα,  διότι  άπεφηνεν  εαυτόν  δίκαιον 
εναντίον  Κυρίου. 

3 και  κατά  τών  τριών  δε  φίλων  ώργίσθη  σφόδρα,  διότι  ουκ  ηδυνη-  3 
θησαν  άποκριθήναι  αντίθετα  Ίώ/3, 

ϊ^ΛΟ  33  εκουσίως  5<*νκ1  (ακ.  Κ1ε·3)  34  πλήθους]  λάου  Α  |  οτη  μη  ̂   |  ενώπιον] 
εναντίον  Α  |  αυτών]  αυτού  £\*  {-των  ̂ ·Ά)  \  ειασα]  ιασα  Α  ασα  Ο  |  θνραν] 
ρΓ  την  ̂ \Ζ·Ά  0νιά  την  θυρα  (δίο)  Α  |  οηι  κολπω  κενω  Ο"3  35  ηδεδοικειν  Α  | 
συνγραφην  ΚΑ  36  επ]  ρΓ  ει  Α  |  οηι  αν  Α  |  στεφανον]  ρι·  ω?  Α  |  άνεγί- 

νωσκον] ανεειγνωσκον  Α  37  ουθεν]  ουδέν  Α  |  χρεωφειλετου  Β3Ϊ>  χρεοφιλ. 
ΚΑ  [χρε]ιοφιλ.  Ονιά  +  μου  Α  39  οηι  δε  και  (ι°)  Α  |  μονός  ανευ  τιμής] 
οιη  μονός  Κ  α^ευ  τιμής  μονός  Α  \  κυρίου]  ~κϋ  Β*  κυρίου  Βα  |  εκλάβω»/]  εκ- βολών Α  40  οιη  αρα  Α  \  εξελθοι  μοι]  εξελθη  ̂ οι  Α  εξελθοιμι 
^  ΧΧΧΙΙ  1  ετι]  +  δε  Α  |  αντειπεν  Α  \  δίκαιος  εν.  αυτ.  Ιωβ  Α  |  οιη 
αυτών  Ο  2  ο  Βου^ειττ/^]  ο  του  Βοι»$Ί  Α  ο  Βουζιτης  ̂   \  συγγενιας 
Α  |  Ραμ]  Ραμα  Α  Αραμ.  Ο  ]  Αυσιτιδο?  Β^ΑΟ  |  ωργισθη  δε  2°]  και  ωργισθη 
Α  |  διότι]  οτι  €  |  εαυτόν]  αυτόν  Κ*  (εαυτοί  Χ0·*)  |  ει/αί/τιον]  έναντι  ΚΑ 
3  τριών  δε]  οιη  δε  Κ*  (ηαυ  Κε·3)  δε  τριών  Α  \  φίλων]  +  αυτού  Κε·3Α  |  σφοδρά 
ωργισθη  Κ  |  ηδυνηθησαν]  ηδυνασθησαν  ^  |  Ιωβ]  ρχ·  τω  ΚΑ 
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και  εθεντο  αύτον  είναι  άσεβη.  Β 
4  4Έλιοί?  δε  νπεμεινεν  δούναι   άπόκρισιν  Ίώ/3,  οτι  πρεσβύτεροι 

αυτόν  εϊσιν  ημεραις. 
5  3  και  είδεν  Έλιοίί  οτι  ουκ  εστίν  άπόκρισις  εν  στόματι  των  τριών 

ανδρών, 

και  εθνμώθη  όργτ)  αυτόν. 

6  6νποΧαβών  δε  Έλιοίί  ό  του  ΒαραχιηΧ  ό  Βονζείτης  είπεν 
Νεώτερος  μεν  εϊμι  τω  χρόνω,  νμεϊς  δε  εστε  πρεσβντεροΐ' 

διό   ησύχασα,   φοβηθείς  τον   νμϊν   άναγγεΐλαι   την  εμαντον 
ε  πίστη  μην. 

7  7είπα  δε  οτι  Ουχ  ό  χρόνος  εστίν  ό  λαλώι/, 
εν  πολλοίς  δε  ετεσιν  ουκ  οΐδασιν  σοφίαν 

8  8 αλλά  πνεύμα  εστίν  εν  βροτοΐς, 
πνοη  δε  ΐΐαντοκράτορός  εστίν  η  διδάσκουσα" 

9  9ουχ  οι  πολυχρόνιοι  εισιν  σοφοί,  ούδ'  οι  γέροντες  ο'ίδασιν  κρίμα. 
ίο       10διό  είπα  Ακούσατε  μον,  και  άναγγελώ  νμϊν  α  οιδα· 
ιι  11  ενωτίζεσθε  μου  τα.  ρήματα  υμών  άκονόντων, 

αχρις  ον  ετάσητε  λόγονς. 

ΐ2       12 και  μέχρι  νμών  σννησω· 
και  ιδού  ουκ  ην  τώ  Ίώ/3  έλεγχων, 
ανταποκρινόμενος  ρήματα  αυτού  εξ  υμών. 

13       *3ΐνα  μη  ε'ίπητε  Έυρομεν  σοφίαν  Κνρίω  προσθεμένοι· 
ΐ4  Ηάνθρώπω  δε  επετρεψατε  λαλησαι  τοιαύτα  ρήματα. 
ΐ5       Ί5επτοηθησαν,  ονκ  άπ εκρίθησαν  ετι, 

επαλαίωσαν  εξ  αντών  λόγονς. 

ιβ       ι6νπέμεινα,  ον  γαρ  ελάλησα· 
οτι  έστησαν,  ονκ  άπεκρίθησαν. 

3  άσεβη  ΒΝ*Α3  (-βη\)  €]  ευσεβή  Κ« Α*  (-βή\)  4  Ιωβ]  ρν  τω  Α  |  εισιν  «Α€ 
αυτού  Α  |  ημεραις]  ήμερων  Α  ημέρας  0  5  ιδεν  Α  6  υπολαβων... 
ειπεν  ενα,η  ϊη  €  |  ο  Βονζειτης]  ο  τον  Βουξΐ  Α  |  ειπεν]  λέγει  Α  |  οηι  μεν  Χ*  (Ηαΐ) 
£\ι  ')  [  διο]  διότι  Α  |  εμαντον]  εμην  Α  εαυτού  ̂   7  είπα]  ειπον  Α  |  οηι  οτι 
0  |  ουχ  ο  χρόνος]  οιτι  ουχ  ο  Αου  χρ.  Ο  |  οπί  ουκ  Α0?        8  αλλα]  ρΓ  και  ονχ 
ούτως  Α  |  εστίν  ι°]  εσται  Α  \  ΙΙαντοκρατορος]  ρΓ  πάρα  κύ  0  |  διδάσκουσα]  +  σε  ' 
Κ*  (σε  ίιτφΐ-οΐ)  ροΗΐεα  τα»       +      Α  9  ονχ]  ου  γαρ  Α  \  ουδ]  ουδε  ΧΑ  | 
οΐδασιν]  εισιν  Κ*  εισασιν  10  εΐ7τα]  ειπον  Α  11  ενωτίζεσθε]  ενω- 
τισθαι  Ο  |  τα  ρήματα  μου  Α  |  υμω^]  ρΓ  ερω  γαρ  ίϊχ^ΑΟ  |  αχρυ  (άχρι  ΧΟ)] 
ρΓ  ιδου  ηκονσα  τους  λογούς  υμων\  ενωτισαμην  μέχρι  σννεσε\ως  υμων\  Α  \  λογούς] 
τους  λ.  υμων  Λ  12  μέχρι]  εως  Α  \  έλεγχων]  ρΓ  ο  Α  |  οηι  ανταποκρινό- 

μενος .  .  .  υμων  Χ*  (Ιιπ.1)  Χ0··"1)  |  ρήματα  αυτού]  ρημασιν  αυτού  Α  αυτού  ρήματα ^  13  ινα]  +  δε  Α  |  Κυριω]  κΰ  Ο  |  προσθεμένοι  κώ  Α  15  ονκ]  γ>ν 
και  Χ*  (οιτι  και  Κ8·0)  16  ου]  ουδε  £<*  (ον  Κ0,8) 
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χχχιι  ΐ7 ΙΩΒ 

Ι7Ύπο\αβών  δε  ΈλιοΟϊ  λέγει 
ι8ΤΙάλιν  λαλήσω·  πλήρης  γάρ  ειμι  ρημάτων. υλε 

κει  γαρ  με  το  πνεύμα  της  γαστρος' 

ΝΑΟ 

19 η  δε  γαστηρ  μου  ώσπερ  ασκός  γλεύκους  ζέων  δεδεμενος,  19 
η  ώσπερ  φυσητηρ  χαλκεως  ερρηγώς. 

20λαλησω,  Ινα  άναπαύσωμαι,  άνοίξας  τα  χειλη'  2ο 
21  άνθρωπον  γαρ  ου  μη  αϊσχυνθώ,  21 

άλλα  μην  ουδέ  βροτον  ου  μη  εντραπώ· 
22ού  γάρ  επίσταμαι  θαυμάσαι  πρόσωπα·  ?2 

ει  δε  μη,  και  εμε  σήτες  εδονται. 

τού  μην  δε  αλλά  άκουσον,  Ίώβ,  τα  ρήματα  μου,  ι  XXXII] 
και  λαλιαν  ενωτίζου  μου· 

2Ιδού  γαρ  ήνοιξα  το  στόμα  μου,  2 
κα\  ελάλησεν  η  γλώσσα  μου. 

3 καθαρά  μου  η  καρδία  ρημασιν,  3 
σΰνεσιν  δε"  χειλεων  μου  καθαρά  νοήσει. 

4 πνεύμα  θείον  το  ποιησάν  με,  4 
πνοη  δε  ΤΙαντοκράτορος  η  διδάσκουσα  με. 

5εάν  δύνη,  δός  μοι  άπόκρισιν  προς  ταύτα·  5 
ύπόμεινον,  στήθι  κατ    εμε  κα\  εγώ  κατά  σε. 

6  ε  κ  πηλού  διηρτισαι  σύ  ώς  και  εγώ·  6 
εκ  του  αυτού  διηρτίσμεθα. 

7ουχ  6  φόβος  μου  σε  στροβησει,  η 
ουδέ  η  χειρ  μου  βαρεία  εσται  επι  σοι. 

Ηπλην  είπας  εν  ώσ'ιν  μου,  δ 

φωνην  ρημάτων  άκηκοα' 
9  διότι  λέγεις  Καθαρός  είμι,  ουχ  άμαρτών  9 

17  εναη  ϊη  Ο  18  γαρ  2°]  δε  Α  19  η  δε  γαστηρ]  και  η 
γ.  Α  |  ζέων]  γεμων  Α  |  δεδεμ(.νος]  δεμένος  ̂ *  (<5εδ.  Κ0·3)  |  φυσητής  Κ*  (-τηρ 
Κ0·3)  |  ερρηγως]  ογω  Κ*  δεδεμενος  και  κατερρηγως  Α  20  τα  χειλτ;] 
τα  σα  χ.  ϊ\*  (σα  ΐπιρΓοβ  ροδίεα  Γ&δ  Κ?)  +  αποκριθώ  Να·ε  +  μου  Α  22  εττι- 
στασαι  ϊ\*  (-μαι  ̂ ί0·0)  |  πρόσωπον  ΚΑ  XXXIII  1  λαλιάς]  ρτ  τηρ 
Κ^Α  |  οιη  μου  2°  Α         2  ηνοιξα]  ρ  γ  ο  Κ*  (οπι  ̂ ΐ(νϊά)ο.^  |  μον  ι0]  σου  χ* 
(μου  Κ1)  ροδί  μου  ι  Ιίϊ  (ς  ιι£  νίά)  Γίΐδ  Κ?         3  ρημασιρ]  ρι·  ερ  Α  \  σννεσις 
συνέσεις  Α  \  οηι   μου  2°  Κ*   (\ϊάο  Κ0·3)  |  καθαρά  νοήσει]  καθαραν  θησι  Α 
5  δυνη]  δυνηθης  Α  \  προς  ταύτα  ε  δες<}  εοηΐιιη§  Ο  |  στήθι]  και  στηθεί  σν 
Α  |  και  εγω]  καγω  6  πηλού]  +  αρ  Κ*  +  γαρ  Ν1  (οηι  γαρ  Κ?)  |  οηι  σι1 
Ν  |  και  εγω]  καγω  Ο  |  διηρτίσμεθα]  +  πηλού  (ροδίεα  ΐ"αδ)  Α  ρϊ  πηλού  (π. 
διηρτίσμεθα  ΓεδΟΓ)  Ο  7  ουχ]  ουχι  Α  \  μου  ι°]  σου  Α*  (μ.  Α3?)  |  στροβησει 
σε  Α  8  φωνην]  +  δε  Κ€·3Α  |  ρημάτων]  +  σου  0.Α  9  ουχ]  ΐη  ο  αίΐΐ^  αϋς 
υ  Ι  νίά  Χ?  (ροδίεα  ΓεδίίΙ  ο)  |  αμαρτων]  ημαρτον  τοις  εργοις  Α 
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ΙΩΒ XXXIII  22 

αμεμπτός  είμι,  ου  γαρ  ήνόμησα.  Β 
ίο       χομεμψιν  δε  κατ   εμού  ευρεν, 

ηγηται  δε  με  ώσπερ  υπεναντιον 
ιι       ι1εθετο  δε  εν  ξύΧω  τον  πόδα  μου, 

εφύΧαξεν  δε  μου  πάσας  τάς  όδούς. 

ΐ2       Ι27τώί  γαρ  Χεγεις  Αίκαιός  ειμί,  καϊ  ουκ  επακήκοΐν  μου; 
αιώνιος  γαρ  εστίν  6  επάνω  βροτών. 

13       ̂ Χεγεις  δε  Αιά  τί  της  δίκης  μου  ουκ  επακήκοεν  μου  πάν  ρήμα; 
ΐ4       14 εν  γαρ  τω  άπαξ  ΧαΧήσαι  6  κύριος, 
ΐ5  εν  δε  τώ  δεντερω·   τ5ενύπνιον,  η  εν  μεΧετη  νυκτερινή, 

ώς  όταν  επιπίπτη  δεινός  φόβος  επ'  ανθρώπους,  επ\  νυσταγ- 
μάτων  επ\  κοίτης' 

ι6       ι6τότε  άνακαΧΰπτει  νουν  ανθρώπων, 
εν  ε'ίδεσιν  φόβου  τοιοΰτοις  αυτούς  εξεφοβησεν, 

ΐ7       17  άποστρεψαι  άνθρωπον  άπο  αδικίας· 
το  δε  σώμα  αυτού  άπο  πτώματος  ερρύσατο. 

ι3       ι8εφείσατο  δε  της  ψυχής  αυτού  άπο  θανάτου, 
κα\  μη  πεσείν  αυτόν  εν  ποΧεμω. 

19       19πάΧιν  δε  ηΧεγξεν  αυτόν  επ\  μαΧακία  επί  κοίτης, 
και  πΧήθος  οστών  αυτού  ενάρκησεν 

2ο       20  πάν  δε  βρωτόν  σίτου  ου  μη  δύνηται  π  ροσδέξασθαι, 
και  η  ψνχή  αυτού  βρώσιν  επιθυμήσει" 

2ΐ       ~ιεως  άν  σαπώσιν  αυτού  αι  σάρκες,  κα\  άποδείζη  τά  οστά  αυτού 
κενά. 

22       22ηγγισεν  δε  εις  θάνατον  η  ψνχη  αυτού, 
ηδε  ή  ζωή  αυτού  εν  αδη· 

9  αμεμπτος]  +  γαρ  #*€  +  δε  Κ^ίνκΐ)  Α  10  ενρον  Ν*  {-ρεν  #0·Ά)  \  ηγηται  ΝΑΟ 
δ(]  και  ηγ.  Α  |  υπεναντιον]  επεναντιον  Ο  11  εν  ξυλω  τον  ποδα  μον] 
τον  ποδα  μον  εν  κυκλωματι  Α  μου  τον  ποδα  εν  ξ.  Ο  |  εφυλαξεν  δε]  και  εφν- 
Χαξεν  Α  |  μου  πάσας  τας  οδούς]  τας  οδ.  μ.  πάσας  ̂   12  αιώνος  Ο*  (αιώνιος 
Ο)  |  ίστιν]  ρΓ  ο  Κ*  (ϊητρΓοΙ)  ο  Κ1·™1)  ροδίεα  τα8)  13  <5β]  γαρ  Α  |  οηι  δια 
τι  (1  |  δίκης]  δικαιοσύνης  ΙΛβ·*ΑΟ  |  οηη  μου  ι°  ΚΑΟ  |  παν  ρημα]  εν  παντι  ρη- 
ματι  Α  15  η]  ως  φάσμα  Α*  (γλβ  Α?)  |  ως]  ρι  η  ̂   |  φόβος  δεινός  Α  | 
ννσταγματων]  σταγματων  ^  16  ειδεσι  (Ζ  \  αυτούς  εξεφοβησεν  ΒΚ0^1]  αυ- 

τούς εξεφοβησαν  Β*1*  αυτόν  (ξεφοβησαν  Χ*  εξεφοβησεν  αντους  Α  17  απο 
αδικίας]  εξ  αδ.  αυτόν  Α  εξ  αδ.  ̂   \  απο  2°]  απ  Α?  |  πτώματος]  ρΓ  αδικίας  Α  | 
ερνσατο  #^  18  βφεισατο  δε]  και  εφ.  Α  \  και]  του  6ίε·4Α  19  εττι  ι°]  εν 
^<^  οηι  Α  |  οστεων  Α^  20  βρωτον]  βροτον  ̂   \  επιθυμεί  €  21  κενα] 
καινά  Κ  22  ηγγισεν]  εγγιση  Α  \  η  ψνχη  αντου  εις  θάνατον  Α  αυτόν  η  φ. 
εις  0.  0  |  ηδε  η]  ηδ  η  Β13™1  η  δε  ΝΑΟ  |  αδη]  ρΓ  τω  Α 
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Β       23 εάν  ώσιν  χίλιοι  αγγεΧοι  θανατηφόροι,  εις  αυτών  ού  μη  τρώση  23 αυτόν. 

εάν  νόηση  τη  καρδία  επιστραφήναι  προς  Κυριον, 
άναγ-γείΧη  δε  άνθρώπω  την  εαυτού  μεμψιν, 
την  δε  ανοιαν  αυτού  δείξη, 

24  άνθέξεται  του  μη  πεσεϊν  εις  θάνατον  24 
ανανεώσει  δε  αυτού  το  σώμα  ωσπερ  άΧοιφήν  επι  τοίχου, 
τα  δε  οστά  αυτοΰ  εμπΧήσει  μυεΧοΰ· 

"5άπα\υνεϊ  δε  αυτοΰ  τάς  σάρκας  ώσπερ  νηπίου,  25 
αποκαταστήσει  δε  αυτόν  άνδρωθεντα  εν  άνθρώποις. 

3βεύξάμενος  δε  προς  Κυριον,  και  δεκτά  αΰτώ  εσται,  26 
είσεΧευσεται  δε  προσώπω  ΐΧαρώ  σΰν  εξηγορία· 
αποδώσει  δε  άνθρώποις  δικαιοσύνην. 

27 είτα  τότε  άπομέμψεται  άνθρωπος  αυτός  εαυτω  Χεγων  Οία  συνε-  27 τεΧουν ; 

και  ούκ  άξια  ητασεν  με  ών  ημαρτον. 

28σώσον  ψυχήν  μου  του  μη  εΧθειν  εις  διαφθοράν,  2$ 
και  η  ζωή  μου  φώς  οψεται. 

29 ιδού  ταϋτα  πάντα  έργάται  6  ισχυρός  29 
όδούί  τρεις  μετά  ανδρός· 

3°αλλ'  ερνσατο  τήν  ψνχήν  μου  εκ  θανάτου,  3° 
ιν α  η  ζωη  μου  εν  φωτι  αίνη  αυτόν. 

31ενωτίζου,  Ίώ/3,  και  άκουε  μου·  ;ι 
κώφευσον,  καϊ  εγώ  είμι  ΧαΧήσω. 

XΑ^  23  αυτών]  ρΓ  εξ  Α  |  τρώσει  €*^ά  {-ση  Ο)  |  την  κάρδια  Β*  {τη  κ.  Β3*5)  | 
προς]  67Γ4  Β3ΐι^ΑΟ  |  Κυριον]  ρΓ  τον  Α  |  την  δε]  και  την  Α  |  ανοιαν]  ανομιαν 
^ε·3  (ροδίεα  Γενοε  ανοιαν)  0  |  δείξει  Κ  24  αι>#ε£εται]  +  αντον  Α  |  πεσειν] 
+  αντον  ̂ ·3  (ροδίεα  Γαδ)  ΑΟ  |  τα  δε  οστα]  και  τα  οστα  Α  25  αποκατα- 

στήσει δε]  και  αποκαταστ.  Α  |  ανθρωποις]  ϊη  ανθρ.  γε§  3.1ΐς  Β1ίθΓ(:  26  ει£α- 
μενο$  δε]  ενξαμενος  \\*  ενξαμενον  δε  αντον  Χ0·3  (ροδίεα  Γεδίΐΐ  -ιό$)  ει/ξετε  Α| 
και  δεκτά  αντω  εσται]  εισακονσεται  αντον  Ν  δεκτά  αντω  εσται  Κ0·3  \  ιΚαρω] 
καθαρω  ̂ ·3  (ροδίεα.  Γεδίϊΐ  ιλ.)  ΑΟ  |  αποδώσει]  απο  ̂ *  {αποδωσι  Κ0·*)  \  άν- 

θρωποι] ανω  Α  |  δικαιοσννην]  την  δ.  αντον  Α  27  α7τομ.εμι//εται]  απο- 
πέμπεται Α  |  σννετελονμην  Α  |  ητασεν]  ητοιμασεν  {ητασεν  ̂ ε·3)  28  φν- 

χην]  ρ  Γ  την  Α  \  οϊώ.  μου  ι°  Κ*  (ΙιαΙ)  Χ1  («Φ  <:.<:)  |  €\0€ΐν]  εξελθειν  Α  \  η  ζωη]  η 
δ  ζωη  (δΐε)  (οηι  δ  Κ1)  η  ψνχη  Ν03  (ροδίεα  Γενοε  η  ζ.)  ζωη  Α  29  ογπ 
πάντα  €  30  αλλ]  και  Α  \  ερρνσατο  Α€  \  ζωη]  ψυχή  Κ0·3  (ροδίεα  Γεδίίΐ 
ζ.)  Α  31  ενωτιζον]  ρΓ  νπολαβων  δε  Ελιοΐ'5  λεγει|  ακονσατε  μον 
σοφοί  επισταμένοι  ενωτιζεσθαι  το  κα\ον\  οτι  ειρηκεν  Ιωβ'  ιδον  ταντα  πα  τα 
ερ-γαται  ο  ισχνρος·]  οδονς  τρις  μετα  ανδρός]  τον  επιστρεψαι  ψνχην  αντον  εκ 
διαφθοράς]  τον  φωτισαι  αντω  εν  φωτι  ζωντω\  Α  |  ενωτιζον]  πρόσεχε  Α  \ 
ακονε]  ακονσον  Α  \  και  εγω  ειμι]  ινα  Α 
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32 ει  εστίν  λόγος,  άποκρίθητί  μοι· 
λάλησαν,  θέλω  γάρ  δικαιωθηναί  σε. 

33 ει  μη,  σύ  άκουσον  μον 
κώφενσον,  και  διδάξω  σε. 

1  Υπολαβών  δε  ΈλιοΟί  λέγει 
2  Ακούσατε  μον,  σοφοί- 

έπ ιστάμενοι,  ένωτίζεσθε- 

3οτι  οΖς  λόγους  δοκιμάζει,  και  λάρυγξ  γεύεται  βρώσιν. 4  κρίσιν  ελώμεθα  έαυτοϊς, 
γνώμεν  ανά  μέσον  εαυτών  ο  τι  καλόν. 

5 οτι  ε'ίρηκεν  Ίώ/3  Αίκαιός  ειμι, 
ό  κύριος  άπηλλαξέν  μου  το  κρίμα. 

6έψεύσατο  δε  τω  κρίματί  μον 
β'ιαιον  το  βέλος  μου  άνευ  αδικίας. 

7τις  ανηρ  ωσπερ  Ίώ/3,  πίνων  μυκτηρισμόν  ωσπερ  υδωρ; 
8ούχ    άμαρτών    ουδέ    άσεβησας,    η    όδου    κοινωνησας  μετά ποιουντων  τα  άνομα, 
του  πορευθηναι  μετά  ασεβών. 

9μη  γαρ  εϊπης  οτι  Ουκ  εσται  επισκοπή  ανδρός- 
και  επισκοπή  αντω  παρά  Κυρίου. 

°διό,  συνετοί  καρδίας,  άκούσατέ  μου 
Μη  μοι  εΐη  έναντι  Κυρίου  άσεβησαι, 

και  έναντι  Ώαντοκράτορος  ταράξαι  τό  δίκαιον 
'αλλά  άποδιδοϊ  άνθρώπω  καθά  ποιεί  έκαστος  αυτών, και  εν  τρίβω  άνδρας  εύρησει  αυτόν. 
2  ο'ιτ]  δε  τάν  κύριον  άτοπα  παιησειν  ; 

Κ  ·  <  (ροδίεα  ταδ  σοι)  εισιν  σοι  λόγοι  ΑΟ  |  αποκριθητι]  ρΓ  ο  ΙΊ  σε  δικαιω- ΰηναι  Α  33  ει  μη]  ει  δε  μη  Α  |  σε]  +  σοφιαν  ΝΑΟ  XXXIV  1  βναη ιη  Ο         2  ενωτιζεσθε]  +  το  καλόν        (πΐΓ8  άοΐ)  Α  Ο  3  ους]  νου$  Α  Ι  δο- 
κίμι λογούς  Α  \  και  λαρυγξ  (-ρυξ  €)]  λαρνγξ  δε  Α  4  εαυτών]  αντων 

κ*  ΙαΖΖ.         1  °  Τ£]ιτι  Α  „  6  φνσατο  δ€]  καί  €+·  Α  I Ν    (βιαιον  ̂ )  \  μου  2°]  αυτού  €  8  αμαρτων]  αμαρτανων  Ν*  1-τωΐ&·* 
ροβίβα  ΚίδΙίί  -τανων)  |  η  οδου]  η  ουδ  ου  Β  ουδε  Α  ουδ  ολω,  Ι  κοινώνησα,] +  οδου  Α  \  ποιουντων]  ρΓ  τω\  Α  9  οτι]  εσται  Χ*  (οτι  Ν*)  I  εσται]  εστίν  Α  Ι 
α,τω]  αυτού  Α  10  καρδία  Α  |  έναντι  κ~υ  ειη  Ν  \  και  έναντι]  έναντι  δε  Α 11  αλλα]  +  γαρ  Α  |  αποόιδοι]  αποδοι  Β**>  αποδιδωσιν  Α  Ι  ττοιει]  εποιει  Ν  \  οτη αυτών  Ο  |  τριβή  0  12  άτοπα  ττοιησειν  τον  κν  Ν  Ι  ατοττα]  ρΓ  τα  Α  Ι  ττοιν σει/'  ποιειν  Γ  '  ' 
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χχχιν  ΐ3 ΙΩΒ 

Β  η  6  παντοκράτωρ  ταράξει  κρίσιν,  13  &$■  εποίησεν  την  γην  ;  13 
τις    δε    εστίν  ό   ποιών   την    υπ'   ουρανον    και    τα  ενόντα πάντα  ; 

14  εί  γαρ  βούΧοιτο  συνεχειν,  και  το  πνεύμα  παρ'  αντώ  κατασχείν,  14 
Ι5τελευτ?7σει  πάσα  σαρξ  ομοθυμαδόν,  ΐ5 
πάς  δε  βροτός  εις  γην  άπεΧεύσεται  όθεν  κα\  επΧάσθη. 

10  ει  δε  μη  νουθετη,  άκουε  ταύτα,  1 6 
ενωτίζου  φωνήν  ρημάτων. 

Ι?ΐδε  σύ  τον  μισοΐιντα  άνομα  και  τον  όΧΧύντα  τούς   πονηρούς,  ιη 
οντά  αιώνιον  δίκαιον. 

ι8άσεβής  6  Χεγων  βασιΧεϊ  ΤΙαρανομεϊς,  ι3 
Ασεβέστατε,  το'ις  άρχουσιν 

19ος  ουκ  επαισχυνθη  πρόσωπον  εντίμου,  19 
ούδε    οίδεν    τιμήν    θεσθαι    άδροίς,    θαυμασθηναι  πρόσωπα 

αυτών. 

20 κενά  δε  αυτοϊς  άποβησεται  το  κεκραγεναι  και  δεΐσθαι  ανδρός·  2ο 
εχρησαντο  γαρ  παρανόμως,  εκκΧινομένων  αδυνάτων. 

21αύτός  γαρ  όρατης  εστίν  έργων  ανθρώπων,  τι 
ΧεΧηθεν  δε  αυτόν  ουδέν  ων  πράσσουσιν 

22 ούδε  εσται  τόπος  του  κρυβηναι  τους  ποιονντας  τά  άνομα·  22 
23 οτι  ουκ  επ'  Άνδρα  θησει  έτι.  23 

ό  γαρ  κύριος  πάντας  (φορά,  24 ό  καταΧαμβάνων  ανεξιχνίαστα,  24 
ενδοξά  τε  και  εξαίσια,  ων  ουκ  εστίν  αριθμός· 

25 ό  γνωρίζων  αυτών  τά  εργα,  25 
και  στρίψει  νύκτα,  και  ταπεινωθησεται. 

2βεσβεσεν  δε  ασεβείς,  26 
ορατοί  δε  εναντίον  αύτοΰ· 

ΝΑΟ       12  κρίσιν]  το  δίκαιοι  Α  13  ος]  ο  Κ*  (ο$  ̂ε·:ι)  |  ποιων]  ποιησας  Α  |  ον- 
ρανον] οννονν  0  |  ενόντα]  οντά  Κ  εν  αυτη  ̂   14  συ^εχειι/]  συσχειι/  Κα30α  | 

κατασχείν]  κατεσχεν  ̂ *  (κατασχ.  £\ε·3)  15  7ταϊ  δε  βροτος]  βρ.  δε  Α  7τα? 
γαρ  βρ.  0  |  οηι  και  ̂ *  (ηαβ  κ  ̂ °·3)  16  ταύτα]  +  Ιωβ  Α  17  ιδε] 
ειδε  ΒΑ  |  συ]  σοι  Α  |  τον  μισουντα]  ρτ  ουκ  οιει  Λ  |  άνομα]  ρΓ  τα  Α  |  αιώνων] 
+  είναι  Α  18  ασεβέστατε  τοις  αρχ.]  ασεβέστατοι  αρχ.  ασεβέστατος 
τοις  αρχ.  ̂ °·3  ασεβέστατοι  τοις  αρχ.  Α  19  επαισχυν^]  αισχυνθη  Α  |  ουδε 
οιδεν]  ουκ  εδωκεν  δε  Α  |  αδρού]  ανδρώ|  Α  |  ̂αυμασί^αι]  ρΓ  του  Α  |  7τροσω7τα] 
πρόσωπον  &  τα  πρόσωπα  Α  20  ανδρός]  αυτοις  Ο  |  παρανόμως]  άνομους 
Α  |  εκκλινομενων]  εκκλίομενων  Ν  εκκ\ιο\μενοις  Α  |  αδυνάτων]  και  αδυνάτου  Α 
21  δε]  γαρ  &  22  εσται]  εστίν  23  ττα/τα*]  πάντα  τα 
πάντα  Α  25  ο  γ^ωρι^ων]  οιη  ο  Α  |  ταπεινωθησονται  Α  Ο  26  οηι 
δε  τ°  ̂   |  ορατοί  δε]  και  ορατοί  Α  |  εναντίον]  ρΐ"  εγενοντο  Α  |  αντον]  των εκθρω\  Α 
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ΙΩΒ  XXXV  2 
27  η· 
οτι  εξεκΧιναν  εκ  νόμου  θεού, 

δικαιώματα  δε  αυτού  ουκ  επεγνωσαν, 

28του  ε'παγαγειν  επ'  αυτόν  κραυγήν  πενήτων, 
κα\  κραυγην  πτωχών  είσακούσεται. 

29 και  αυτός  ήσυχίαν  παρεξει,  κα\  τις  καταδικάσεται ; 
και  κρύψει  πρόσωπον,  και  τίδ  οψεται  αυτόν; 
και  κατά  έθνους  και  κατά  ανθρώπου  ομού· 

30 βασιλεύων  άνθρωπον  ύποκριτήν  από  δυσκολίας  λαοί. 

31  οτι  προς  τον  ισχυρόν  ό  Χεγων  Έ'ιΧηφα,  ουκ  ενεχυράσω· 
32ανευ  εμαυτού  οψομαι,  συ  δεϊξόν  μοι· 
βι  άδικίαν  ήργασάμην,  ου  μη  προσθησω. 

33  μη  απ  6  σου  αποτίσει  αύτη  ν, 
οτι  άπώση;  οτι  σύ  εκΧεξη  και  ουκ  εγώ· 
και  τι  εγνως  ΧάΧησον. 

34 διό  συνετοί  καρδίας  ερούσιν  ταύτα, 
άνηρ  δε  σοφός  άκηκοεν  μου  το  ρήμα. 

33Ίώβ  δ<=   ούκ   εν  συνεσει  εΧάλησεν,  τα  ρήματα  αυτού   ουκ  εν 
επιστήμη. 

36  ού  μην  δε  αλλά  μάθε,  Ίώβ, 
μη  δώς  ετι  άνταπόκρισιν  ώσπερ  οι  άφρονες 

37  ιν α  μή  προσθώμεν  εφ'  αμαρτίας  ημών, 
ανομία  δε  ε'φ'  ημιν  Χογισθήσεται,  πολλά  ΧαΧούντων  ρήματα 

εναντίον  τον  κυρίου. 

1  ΥποΧαβών  δε    Ελιοΰί  Χεγει 
2  Τι  τούτο  ήγήσω  εν  κρίσει; 

σύ  τις  ει  οτι  εΐπας  Αίκαιός  είμι  έναντι  Κυρίου; 

28  πένητος  Κ°·3ΑΟ  (ενητος)  29  παρεξεται  ̂   \  ομον]  ομοίου  Κ*  (ομον 
£ν   ')  31  οηι  ο  λε*γων  Κ*  (Ηαο  Κ0·3)  |  ενεχυρασα  Α  32  ανευ  εμαυτον 
ο  ρΓαεο  εοηϊυη£  Α  |  οιη  οψομαι  Κ*  (Ηαί)  Κ0·*)  |  δειξον]  διδαξον  Α  |  μοι]  με  Α  [ 
ηρ~γασαμην]  ειρ^ασαμην  &ε30  |  προσθησω]  προσθω  Α  33  απο]  πάρα 
ΝΑϋ  |  αποτίσει]  αποτιεις  ̂   |  οτι  ΐ°]  +  συ  Ο  \  απωσω  Α  |  «λβξτ;]  εκδεξη  Κ 
εκλέξω  Α  |  οηι  ουκ  Α  34  καρδίας]  καρδία  Κε·αΑ  οπι  Ο  |  σοφός]  φρόνι- 

μος Α  35  οπι  δε  Α  |  ελαλησας  Α  ελαΧησε\      \  τα  ρήματα  αυτού]  τα  δε 
ρήματα  αυτ.  Κ°·ηΟ  τα  δβ  ρήματα  σου  Α  36  οηι  δβ  ̂ *  (Ιιαΐ)  Κ0·*)  |  άντα- 

πόκρισιν] αποκρισιν  Α  37  αμαρτιαις  ΝΑΟ  |  ημιν]  ημων  ̂   |  λο-γισθησεται] 
εστε  Α  |  Χαλουντων]  ΧαΧουσιν  Α  |  εναντίον]  γλϊ»  &Η(]  Β1νί(1  έναντι  Α  |  του 
κυρίου]  οιη  του  Α  XXXV  1  οναη  ίη  Ο  2  συ]  σοι  Χ  | 
οτι]  ο        (οτι  Κ0·*)   |   Κυρίου]  +  (3)  η  ερεις  (-ρις  Κ^·"1)  τι  ποιήσω  αμαρτων κε·*Αα 
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XXXV  4  ΙΩΒ 

Β        Αεγώ  σοι  δώσω  άπόκρισιν  και  τοις  τρισϊν  φιΧοις  σον.  4 

5άνάβΧεψον  6ΐ$·  τον  ονρανον  και  'ίδε,  5 
κατάμαθε  δε  νεφη  ως  νλ^ηΧά  από  σου. 

6  ει  ημαρτες,  τί  πράξεις;  6 
βι  δε  και  ποΧΧά  ηνόμησας,  τί  δννασαι  ποιησαι; 

7€7Γ€ΐ  δε  ούν  δίκαιος  ει,  τί  δώσεις  αύτώ,  7 
η  τί  εκ  χειρός  σον  Χημψεται; 

8αι>δρ!  τώ  όμοίω  σον  η  άσεβειά  σου,  3 
και  νιω  άνθρώπον  η  δικαιοσύνη  σον. 

9άπό  πΧηθονς  σν  κοφαντονμενοι  κεκράξονται,  9 
βοησονται  από  βραχίονος  ποΧΧών. 

1υ και  ούκ  είπεν  Που  ε'στιι/  ό  #εόί  ό  ποιησας  με, 
6  κατατάσσων  φνΧακάς  ννκτερινάς, 

11  ό    διορίζων    μ€    από    τετραπόδων    γης,    από    δε    πετεινών  ιι 
ονρανον ; 

12ε'κει  κεκράξονται,  και  ού  /α^  είσακούση,  ι·_> 
και  από  νβρεως  πονηρών. 

13 άτοπα  γαρ  ού  βούΧεται  ό  κύριος  ίδειν  13 
αντός  γαρ   ό   παντοκράτωρ  όρατης   εστίν  ΙΛτών   σνντεΧονν-  14 

τωι»  τα  άνομα,  και  σώσει  με. 
κρίθητι  δε  εναντίον  αντον,  ει  δύνασαι  αϊνεσαι  αίιτόν  ως  εστίν. 

15και  *>ΰι>  οη  ούκ  εστίν  επισκεπτόμενος  όργην  αντον,^  15 
και  ούκ  εγνω  παράπτωμα  τι  σφόδρα, 
ι  Ίώ/3  ματαίως  ανοίγει  τό  στι 

ε'^  αγνωσία  ρήματα  βαρννει. 

'ΐΐροσθείς  δε  ΈΧιονς  έτι  λέγει  ι  XXXVI 
2Μεϊι>όν  με  μικρόν  ετι  Ίνα  διδάξω  σε· 

ετι  γαρ  εν  εμοί  εστίν  Χεξις. 
3άναΧαβών  την  επιστημην  μον  μακράν,  ; 

ΝΑΟ       4  βγω  σοι]  οηι  σοι  Χ*  67ω  δε  σοι  Ν°·3€  |  τρισι  0  |  οηι  σον  Ο         5  οηι  δε 
Α  |  νέφη]  νεφέλη  Κ*  (-0τ;  Χ1α3)  ρΐ'  τα  Α  |  ω?]  ρΓ  και  ίδε  Α  6  ηνομησα$ 
πολλά  Α  |  δυναμαι  Χ*  (-νασαι  Χ0·3)  |  ποιησαι]  ρτ  σοι  Κ*  (οηι  σοι  Κ0·3) 
7  67τει  δε  ονν]  επειδή  ουν  Χ0·3  και  ει  Α  |  διωσευ  Χ*  (δωσ.  Χ1)  |  Χηψεται  Ο 
8  ασεβια  Α  9  βραχειομος  Χ*  (βραχειονος  Ν1)  11  ο  διορι^ω^]  οηι  ο 
Χ*  (ηαο  &ε·3)  |  α7το  δε]  και  α7Γ0  Α  12  κεκραζονται  Βε(1ι£  κεκραξον  Α  | 
οηι  και  2°  Α  13  ιδειι>  ου  βονλεται  ο  κ$  ΑΟ  14  και]  ο$  Α  |  αιτο:· 
αινεσαι  Α  αινεσει  αυτόν  £  XXXVI  2  μεικρον  με  μεινον  Α  |  ε?  εμοι  εστιι/] 
μοι  ενεστιν  Α  |  λε£ευ  Α 
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ΙΩΒ χχχνι  ι6 

4  εργοις    δε    μου    δίκαια    ερώ    επ*    αληθείας    4 και    ούκ    άδικα  Β 

ρήματα· 
αδίκως  συνίεις. 

5  5γί"γνωσκε  δε  οτι  6  κύριος  ού  μή  άποποιήσηται  τον  ακακον, 
6  δυνατός  ίσχύι  καρδίας  6  ασεβή  ου  μή  ζωοποιήσει, 

και  κρίμα  πτωχών  δώσει. 
7  7 ουκ  άφελει  από  δικαίου  οφθαλμούς  αυτού, 

και  μετά  βασιλέων  εις  θρόνον 
και  καθιεΐ  αυτούς  εις  νίκος,  και  ύψωθήσονται. 

8  8 και  οί  πεπεδημενοι  εν  χειροπεδαις  συσχεθήσονται  εν  σχοινίυις 
7Γ€νίας' 

9  9  και  άναγγελεΊ.  αίιτοϊς  τά  Έργα  αυτών 
και  τά  παραπτώματα  αυτών,  οτι  Ισχύσουσιν. 

ίο       10 αλλά  του  δικαίου  είσακούσεται· 
και  είπεν  οτι  επιστραφήσονται  εξ  αδικίας. 

ιι       ι1€αν  ακουσωσιν  και  δουλευσωσΊΐ/, 
συντελεσουσιν  τάς  ήμερας  αυτών  ίν  άγαθοΐς, 
και  τα.  ετη  αυτών  εν  εύπρεπείαις. 

ΐ2       ,2άσεβε'ις  δε  ου  διασώζει,  παρά  το  μή  βούλεσθαι  (ϊδέναι  αυτούς 
τον  κυριον, 

και  διότι  νουθετούμενοι  άνήκοοι  ήσαν. 

ΐ3       13και  ύποκριταΐ  καρδία  τάξουσιν  θυμόν 
ού  βοησονται,  οτι  εδησεν  αυτούς. 

14  τ*άποθάνοι  τοίνυν  Ιν  νεότητι  ή  ψυχή  αυτών, 
η  δε  ζωή  αυτών  τιτρωσκομενη  ύπο  αγγέλων, 

15  15άνθ'  ών  έθλιψαν  ασθενή  και  αδύνατον 
κρίμα  δε  πραεων  εκθήσει. 

ι6       16  και  προσεπιηπάτησεν  σ€  ε'κ  στόματος  εχθρού 
άβυσσος,  κατάχυσις  ύποκάτω  αύτής, 
και  κατεβη  τράπεζα  σου  πλήρης  πιότητος. 

3  αληθιας  ΚΑ  5  γιγνωσκε  δε]  ̂ ινωσκω  δε  βγω  Α  6  άσεβων  Κε·3Α  ΝΑ 
7  οφθαλμον  Α  |  βασιλέως  Κ*  (-λεωι/  Κ°·*(νί<1))  |  οη1  καί  2ο  |  6[$  νίΚ0$  Α-αί] 
και  ευ  ν.  Α  |  υψωθησεται  Α  8  σννσχεθησονται  Α  |  σχοινιού]  σΐ'χοιίΊοΐϊ  Κ* 
(ίχηρχοϋ  υ  Κ1  ροΗίοα  τακ)  σχοινιω  Κ°·;ι  9  ούτω»*  ι°]  αυτού  Κ1  |  οηι  και 
τα  παραπτ.  αντων  Κ*  (ηα!>  Κ0-1)  |  οτι]  όταν  Α  |  ισχνσωσιν  Α  10  οηι 
ε£  Κ*  (Ιιαΐ)  Κ<:·;ι)  |  αδικίας]  ακακίας  Κ*  (αδικ.  Κ0·*)  11  ενπρεπιαις  Κ 
12  αυτοι»5  ιδεναι  Α  13  εδεησεν  Κ*  (εδησεν  Κ0·3)  14  αποθανη  Α  |  υτο] 
ρΓ  ειτ;  Α  16  προσεττίηπατησεν  Β&*Α]  προσέτι  ηπατησεν  |  κατα- 
χυσεις  Α 
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χχχνι  τ  7 ΙΩΒ 

Β       1?ούχ  υστερήσει  δε  από  δικαίων  κρίμα,  ιη 
^θυμός  δε  €7τ'  ασεβείς  εσται,  ι3 

δι'  άσεβειαν  δώρων  ων  εδεχοντο  ε'π'  αδικίαυ. 
19/χτ)  σ~€  εκκΧινάτω  εκών  6  νους  ΐ9 

δεησεως  €ΐ/  ανάγκη  όντων  αδυνάτων, 
και  πάν  τ  ας  τους  κραταιουντας  ισχυν. 

20  μη  εζεΧκυσης  την  νύκτα,  2ο 
του  άναβηναι  \αους  άντ'  αυτών 

21  αλλά  φύΧαξαι  μη  πράξης  αδικα'  2ΐ 
επι  τούτον  γαρ  εξείΧω  άπο  πτώχειας. 

22  ιδού  6  Ισχυρός  κραταιώσει  εν  Ισχύι  αύτοΰ'  22 
τις  γάρ  εστίν  κατ   αυτόν  δυνάστης; 

2*τίς  δε  εστίν  ό  ετάζων  αυτού  τα  εργα;  23 
77  τις  ό  ε'ίπας  "Έπραξεν  άδικα; 

24 μνησθητι  οτι  μεγάλα  εστίν  αυτοί/  τα  εργα  24 
ών  ήρξαν  ανδρες- 

25 πάς  άνθρωπος  είδεν  εν  εαυτώ,  25 
οσοι  τιτρωσκόμενοί  εισιν  βροτο'ι. 

~6Ιδου  ό  ισχυρός  ποΧυς,  και  ου  γνωσόμεθα·  26 
αριθμός  ετών  αύτοϋ  και  απέραντος. 

27 αριθμητοί  δε  αυτω  σταγόνες  υετοϋ,  τη 
κα\  επιχυθησονται  υετω  είς  νεφεΧην 

28 ρυησονται  παΧαιώματα,  23 
εσκίασεν  δε  νεφη  επ\  άμυθητω  βροτω. 

28Άώραν  εθετο  κτηνεσιν,  283 
ο'ίδασιν  δε  κοίτης  τάξιν. 

2δ1)€7Γί  τούτοις  πάσιν  ουκ  εξίσταταί  σου  η  διάνοια,  28  ΐ> 
ούδε  διαλλάσσεταί  σου  ή  καρδία  από  σώματος ; 

ΝΑ  17  ονχ]  ρΓ  και  Α  18  εσται]  ηξει  Α  |  δι]  δια  Α  |  ασέβειας  Ν  |  αδικειας  Α 
19  εκκλινη  Α  |  ο  νους  εκων  Α  |  εναγκτη  Β*  (εν  ανάγκη  Β313)  |  όντων]  ων  το,ν 
Κ*  (οντ.  £·4ε·3)  |  αδυνάτων  εν  ανάγκη  όντων  Α  |  κρατούνται  £<*  (κραταιουντας 
&0·3)  20  λαου?]  αδουϊ  Ανίά  21  οηι  αλλα  φυλαξαι  μη  ττρ.  άδικα  Α  | 
άδικα]  άτονα  Κε·ε  |  εττι]  απο  ̂ °·3  \  τούτων  Κ  |  πτωχιας  Α  22  κραταιωσει 
εν]  κραταιως  εν  Η  κραταιωσει  σε  εν  Α  23  ονη  η  Χ  |  βιτταϊ]  ειττων  Α 
24  μνησθητι]  +  ουν  Ιωβ  Α  |  αυτού  εστίν  Α  |  ων]  ης  Κ*  (ων  Κ0·*)  25  ιδεν 
Α  |  εαυτω]  αυτω  Ϊν  |  τιτρωσκόμενοί]  τιτ  ιοδΟΓ  Κ03  26  οπι  ου  Κ*  (ηαΐ)  Κ0·3)  | 
αριθμός]  αριθμητός  Η  27  αριθμηται]  αναρίθμητοι  Ν*  αριθμητοί  Ν0·3 
αριθμηται  Κ0·0  |  υβτου  σταγοί'βϊ  Α  |  επιχθησονται  Χ*  (67τιχυ#.  Κε·3)        28  ετι 
αμυθητω]  επιθυμητά  ω  Ν*  (οπι  ω  Ν1)  αμύθητων  Κε·3Α  |  βροτώ  Κ1 
βροτων  Α       28  3,  οιδασι^  δε]  και  («δασι^  Α       28  β  εξιστατο  Α  \  διαλλασεται 
Β*  (διαλλασσ.  Βα1))  |  σώματος]  ρΓ  του  Α 
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29       29 και  εάν  σννή  άπεκτάσεις  νεφέλης,  Ισότητα  σκηνής  αυτόν,  Β 
3ο  3°ίδού  εκτενει  επ    αυτόν  η  ωδη, 

και  ριζώματα  της  θαλάσσης  έκάλυψεν. 

3ΐ       31  €ν  γαρ  αντοϊς  κρινεΊ  λαούς, 
δώσει  τροφήν  τώ  άκούοντι. 

32  3*επ\  χειρών  ε'κάλνψ-εν  φώς, 
και  ενετειλατο  περ\  αντής  (ν  άπαντώντί' 

33  33άναγγελεΐ  περί  αυτοί)  φίΧον  αυτοί)" 
Κύριος  κτήσις  και  περ\  αδικίας. 

ίΧΧνίΙ   ι         1  κα\  ταύτης  εταράχθη  η  καρδία  μου 
και  άπερρύη  εκ  του  τόπον  αυτής. 

2  2ακον€  άκοην  εν  οργή  θνμον  Κνρίον, 
και  μελέτη  ε'κ  στόματος  αντον  εζελεύσεται. 

3  3νποκάτω  παντός  τον  ονρανον  αρχή  αντον, 
και  το  φώς  αύτον  επ\  πτερύγων  τής  γής. 

4  4 οπίσω  αντον  βοήσεται  φωνή, 
βροντήσει  εν  φωνή  νβρεως  αντον· 
και  ονκ  ανταλλάζει  αντονς,  οτι  άκούσν  φωνήν  αντον. 

5  δ5 βροντήσει  ό  ϊσχνρός  εν  φωνή  αντον  θαυμάσια,  §  Ο 
εποίησεν  γαρ  μεγάλα  ά  ουκ  τ)δειμεν· 

6  6  συντάσσων  χιόνι  Τίνον  επ\  τής  γής, 
και  χειμών  νετός,  και  χειμών  νετών  δνναστείας  αϊτοί. 

7  7εν  χειρ\  παντός  άνθρώπον  κατασφραγίζει, 
Ίνα  γνω  πάς  άνθρωπος  την  εαντον  άσθενειαν. 

8  *εισήλθεν  δε  θηρία  υπό  σκεπην, 
ήσύχασαν  δε  επι  κοίτης. 

29  σννης  Ν°3  (ροδίεα  Γεδίίΐ  -νη)  Α  |  απεκτασεις  (-σις  ΒΝ*)]  επεκτασιν  Ν0·3  ΝΑΟ 
(γποχ  Γενοο  απ.)  Α  30  αντον]  αυτήν  ΝΑ  |  η  ωδη]  ηδω  Νς·3  αχίηοΐ  τοξον 
^.Λίης  ωρηδον  (ροδίεα  ορ.)  #ΡΛ'&1  το  τοξον  Α  |  ρίζωμα  Α  31  ακονοντι] 
ισχνοντι  ΝΑ  32  αυτής]  αντον  Νε·3  (Γεδίίΐ  -της)  Α*νιά  (ης  8ΐιρ  τα»  Α3) 
33  φιλον]  φίλος  Α*  ν,ά  (ν  δυρ  Γ&δ  Α3)  |  Κύριος]  πίδ  κς  Α?  |  κτήσεις  Α 
XXXVII  1  ταντης]  ρΓ  νττερ  Α  2  ακονε]  +  Ιωβ  Νς·3Α  \  οχα  εν  Ν* 
(δΐιρείΉΟΓ  Ν1)  3  οιώ  υποκατω... αντον  Α  \  της  γης]  ΟΟϊ  της  Α  4  αν- 

ταλλαγή Ν*  {-ζει  Ν1)  |  φωνής  Ν*  (-νην  Κ0·3)  5  αυτοί/  εν  φωνη  Ν*  (εν  φ. 
αντον  Ν0·3)  |  θαυμάσια]  +  ωραν  εθετο  κτηνεσιν  οιδασιν  δε  κοίτης  ταξιν\  επι 
τοντοις  πασιν  ονκ  εφιστάται  σον  η  διανοια\  ονδε  διαλλασσεται  σον  η  κάρδια 
απο  σώματος  Ο  |  γαρ]  δε  ̂   \  ηδειμεν]  ηδειν  μεν  Ονκ1  (ροδί  ηδει  γπ,η  ι  Ιίΐ  Ο*) 
6  γίνου  επι  της  γης]  επι  γης  γεινου  Α  |  οττι  και  χειμων  υετος  Νς·3€  |  χειμων 
Ιυ]  χειμωνι  ινα  η  Α  \  νετων]  νετου  ̂   |  δνναστιας  Ν  δνναστειαις  Α  7  κατα- 

σφαγεί Ο*  (κατασφραγ.  Ο)  |  ασθενιαν  ΝΑΟ  8  εισηλΟον  Α  \  σκέπης  Α  \ ησνχασαν  δε]  και  ησνχασεν  Α 
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XXXVII  9  ΙΩΒ 

Β        9εκ  ταμείων  επέρχονται  οδνναι,  9 
από  δε  ακρωτηρίων  ψύχος. 

10 και  άπο  πνοής  Ισχυρού  δώσει  πάγος,  ίο 
οίακίζει  δε  το  νδωρ  ώς  ε'άν  βονΧηταΐ' 

"και  εκΧεκτον  καταπΧάσσει  νεφεΧη.  τι 
διασκορπιεϊ  νέφος  φώς  αυτόν. 

12κα\  αυτός  κυκλώματα  διαστρέψει,  τι 
εν  θεεβουΧαθώθ  εις  εργα  αυτών 

πάντα  όσα  αν  εντείΧηται  αυτοϊς, 

ταύτα  συντετακται  παρ   αυτού  επι  της  "γης, 
τ3εάν  εις  παιδείαν,  εάν  είς  την  γην  αυτού,  13 

εάν  εις  εΧεος  εύρησει  αυτόν, 
^ενωτίζου  ταύτα,  Ίώβ'  14 

στήθι,  νουθετούμενος  δύναμιν  Κυρίου. 

15ο'ίδαμεν  οτι  6  θεάς  εθετο  εργα  αυτού,  ΐ5 
φώς  ποιησας  ε'κ  σκότους. 

16 επίσταται  δε  διά  κρίσιν  νεφών,  ι6 
εξαίσια  δε  πτώματα  πονηρών. 

τ?σού  δε  η  στοΧη  θερμψ  ησυχάζεται  δε  επ\  της  γης.  ΐ7 
10  στερεώσεις  μετ   αυτού  εις  παΧαιώματα,  ι3 

ισχυρά!  ως  όρασις  επιχυσεως. 

19διά  τι   δίδαζόν   με,  τί  ερούμεν  αύτω·    και   παυσώμεθα   ποΧΧά  19 
Χεγοντες. 

20 μη  β'ιβΧος  η  γραμματεύς  μοι  παρεστηκεν,  ?ο 
Ίνα  ανθρωπον  εστηκώς  κατασιωπησω ; 

21  πάσιν  δ   ούχ  όρατον  το  φώς,  2ΐ 
τηΧαυγες  εστίν  εν  τοΊς  παΧαιώμασιν, 

9  ταμιών  Β*ΝΟ  (-μειων  Β3ΐ5Α)  |  επέρχονται]  εξέρχονται  Α  |  ακροτηριων  Α 
10  οιακι^ει]  αοίηοΐ  ό"ιασχι£ει|  χωρίζει"  ά\π  αλλήλων  ΒηΙΙ1£'ηί  οικιαζει  Ν*  {οιακιζ. 
Ν0·3)  οικεία  Α  |  το  υδωρ]  οπί  το  Α  11  καταπλήσσει  Κ^Α  |  οπί  νεφέλη 
Ο  |  διασκορπίσει  Α  οπί  Ο  12  διαστρέφει  Ν  |  εν  θεεβονλαθωθ  ευ] 
εθετο  βονλαθεις  (?  εθετοβουλαθ  εις)  Ν*  ενθα  εβουλετο  θεις  Κ0·1  (ροδίείΐ  εν 
θεεβονλαθ  ευ)  εν  τοις  κατωτατω  θεις  Α  εν  θεεβονλαθωθ-  ευ  ̂   \  αν]  εαν  Ν  |  εν- 
τειλη  Α  13  εαν  ι°]  +  τε  ΝΑΟ  |  παιδιαν  ΝΑΟ  |  εαν  2°]  +  τε  ΝΑΟ  |  εαν 
3°]  +  τε  Α  |  ελεοϊ]  +  αυτού  Α  |  οπί  ενρησει  αντον  Α  14  Ιωβ  ταντα  Α  | 
νουθετου  ΝΑΟ  15  οιδαμεν]  οιδας  Α  |  οτι]  ω?  Α  |  ο  θεος  εθετο]  εθετο  ο 
θς  Α  κ?  εθετο  Ο  |  ποιησας  φως  Α  16  επιστασαι  Α  \  διακρισιν]  διαθεσιν  Ν 
17  γης]  +  απο  νωτον  (ροδίεα  νοτ.)  Ν0·3  18  στερεώσεις  (  συ  ΒΝ)]  στερεωθείς 
Α  στερωσις  Ο  ρΓ  απο  νοτον  (ϊηο  δίίοη)  Ο  \  ισχνρα  Α  \  οράσεις  Α  |  εττισχνσεως  Α 
19  πανσομεθα  ΝΟ            20  εστ-ηκως]  εστως  Α  21  δ]  γαρ  Α  δε  Ο  \  το 
φως]  οπί  το  Α  |  παλαιωμασιν]  ρΓ  ω  Ν^3·  (ροδίΰα  ταδ) 
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ωσπερ  το  παρ    αυτόν  επ\  νεφών. 
22  από  βορρά  νέφη  χρυσαυγούντα- 

επι  τούτοις  μεγάλη  ή  δόξα  και  τιμή  Παντοκράτορος. 
23  και  ούχ  εύρίσκομεν  άλλον  ομοιον  τη  ισχύι  αύτού- 

6  τα  δίκαια  κρίνων,  ουκ  ο'ίει  επακούειν  αυτόν; 
24  διό  φοβηθήσονται  αυτόν  οι  άνθρωποι, 

φοβηθήσονται  δε  αυτόν  και  οι  σοφο\  καρδία. 

'Μετά  δβ  τό  παύσασθαι  Έλιούν  της  Χφως  ειπεν  ό  κύριος  τω Ιωβ  δια  ΧαίΧαπος  καϊ  νεφών 
2Τίς  ούτος  ό  κρύπτων  με  βουλήν, 

συνεχών  δε  ρήματα  εν  καρδία,  ε  με  δε  ο'ίεται  κρύπτειν; 
Λζώσαι  ωσπερ  άνήρ  την  όσφύν  σου, 

ερωτήσω  δε,  συ  δε  μοι  άποκρίθητι. 
4  πού  ης  εν  τω  θεμεΧιούν  με  την  γήν ; άπάγγειΧον  δε  μοι,  ει  επίσττ]  σύνεσιν. 
5τίς  εθετο  τά  μέτρα  αυτής,  εΐ  οιδας ; 

η  τις  ό  επαγαγών  σπαρτίον  ίττ'  αυτής; 
6επι  τίνος  οι  κρίκοι  αύτής  πεπήγασιν ; 

τις  δε  εστίν  ό  βαΧών  Χίθον  γωνιαων  έπ'  αυτής; 
7άτε  εγενήθησαν  άστρα,  χνεσάν  με  φωντ}  μεγάΧΏ   πάντες  άγγε- Χοί  μου. 

8  (φράξα    δε    θάλασσαν    πύλαις,    5τε    έμαίμασσεν    ε\  κοιΧίας μητρός  αύτη  εκπορευομενη- 
9  έ Θέμη  ν  δε  αυττ]  νέφος  άμφίασιν, 
°Η·ίχλ-Π  δ«  αύτήν  εσπαργάνωσα· 

21  νεφών]  +  ε^ελθεν  (βίο)  Α  22  χρυσαυνονντα  €  \  Τίαντοκρατορο,  1-κρα·  Ν το,  Ο)]  ρΓ  παρα  ̂ 0ρΓΤ0υ  Α  23  τν  ισχνι]  ρναυτω  και  Α  \  ονκ  οιει] οιει  οτι  ουκ  Α  ουκ  οιη  ̂   επακούειν]  επακουσειν  Ν  εισακούει  Α  εισακούει*  ^ &  οι  άνθρωποι]  ογπ  οι  Α    κάρδια]  ρτ  τη  Α  XXXVIII  1  ρνηη  π 
1  *«*Ι«/*Α«  Κ*   (ίΓηρΓοΙ,  'δ  *?αβ*ω  ίη,ρ^  β1  ιιηο  ί„Τκ" νεψουτ  Α  2  κρνπτειν]  +  αλλα  νυν  Ο  |  οηι  με  Ν*  (Ιιαο  Ν<^)  3  δε 

Α  \αΖ  ~     \    Λ  4  ?]  νσ,θα  Λ  1  6"  Τω  θ^™ν  Α»0  οτε  εθεμελιωσα Α  |  απα^ειλον]  ανα7Ύειλον  Α  \  δε]  οηι  Α  δη  ̂   \  επιστη]  επιστασαι  Α δ  τα.  μέτρα]  οπ .τα  Ο  |  επα7α7ων]  επαΊων  €  6  επι]  ρτ  ,  «  |  τινο,λ  +  δε Α  |  στύλοι  Α  |  βάλλων  Ν  |  αντη*  2ο]  αυτήν  (2  7  ε-γενηθη  Α  \ φωνή]  ρΓ  βιΆ  |  μου]  αντου  Ν*  [μου         +  και  ύμνησαν  Α  8  εμαιμασ- 
Ζΐΐκΐ^Γ      {~σ™  "ΓΙ  €μ€0υΤ°  Α  €^σ€ν  €  I       Ρ*  ««  Α  |  άηχ] αυττ/ί  ΝΑΟ  |  εκττορβκοαίΐ^]  ε^εττορβ^το  Α  9  αμφιεσιν  Ο 
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Β       10εθεμην  δε  ανττ]  ορια,  περιθε\ς  κλείθρα  και  πύλας·  ίο 
11  είπα  δε  αντί}  Μέχρι  τούτον  έλευση,  και  ονχ  νπερβηση,  ιι 
αλλ   εν  σεαντΐ}  σνντριβησεταί  σον  τά  κνματα. 

12ή  επ\  σου  σνντεταχα  φέγγος  πρωινόν,  1 2 
εωσφόρος  δε  ιδεί*  τ^ν  εαντον  τά£ιι/, 

13επιλαβεσθαι  πτερύγων  γης,  ΐ3 
εκτινάζαι  ασεβείς  ε'£  αντης; 

14  η  σύ  λαβών  γην  πηλόν  επλασας  ζώον,  74 
και  λαλητόν  αυτόν  εθον  επ\  γης; 

15άφεΐλας  δε  από  άσεβων  το  φως,  15 
βραχίονα  δε  νπερηφάνων  σννετριψας ; 

ι6ηλθα  δε  ε'7τι  πηγην  θαλάσσης,  ιό 
ε'ΐ'  δε  ιχι/εσιν  άβύσσον  περιεπάτησας ; 

€       * 7 άν θίγονται  δε'  σοι  φόβω  πνλαι  θανάτον,'  1 7 
πυλωροί  δεν  αδου  ιδόιτεϊ  σε  επτηξαν ; 

^νενονθετησαι  δε  τό  εύρος  τ^ί  υπ*  ούρανόν ;  άνάγγειλον  δη  μοι  ιδ 
πόση  τις  €στιν. 

79  ποία  δε        αύλίζεται  το  φως,  19 
σκότου?  δε  ποιοί  ό  τόποί; 

20ει  αγάγοίί  ρε  εΐί  ορια  αντών;  ζο 
ει  δε  και  επίστασαι  τρίβονς  αντών; 

2Ιοι'δα  αρα  οπ  τότε  γεγεννησαι,  %τ 
αριθμός  δε'  ετών  σου  πολυί. 

22 ήλθες  δε  ε'ττί  θησανρονς  χιόνος, 
θησανρονς  δε  ̂ αλά^ί  εόρακας; 

23άπόκειται  δε'  σοι  ει'ϊ  ωραν  εχθρών,  23 
εΐί  ημεραν  πολέμων  και  μάχης; 

24  πόθεν  δε  εκπορεύεται  πάχνη,  .4 
?}  διασκεδάΐΊ>υται  ϊ/υτοί·  ει$·  ττ)ι/  ύττ'  ονρανόν; 

25  τις  δε  ητοίμασεν  νετω  λάβρω  ρύσιν,  2$ 
όδον  δε  κνδοιμών, 

Α.  Ο       10  7Γΐιλαϊ  5ΐιρ  γο.5  Βα1)  11  εΐ7τα]  ειπον  Α  12  φέγγος]  φθ^Ύ^ος  £  ί 
ιδεν]  ειδεν  Βαΐ3^  επιδεν  Α  13  εκτΐί>α£αι]  ρ  Γ  και  Α  14  γην]  γης  ̂   \ 
αυτόν]  αυτο  (γ3.5  ν)  £\?Α  15  αφειλας]  αφιλω  Α  αφειλες  Ο  |  βραχίονα  δε] 
και  βραχ.  Α  16  τ?λ#α?  £\*  (ήλθες  ̂ α  Λ)  \  πηγην]  γην  Α€  17  αδον 
Χ*  (αδον  18  δ^]  δε  Α  |  τις]  ητις  Α         19  ποια]  ρν  εν  Α  |  το  </>α.<5]  Ο  ΓΗ 
το  Α  |  7γοιο5]  +  εστίν  Α  \  ο  τόπος]  οιτ)  ο  Α  20  ει  ι°]  +  α/3α  Α  21  οιδα$ 
^ε.ο  |  Τοτε]  €1ϊ  τούτο  Α  22  χαλαζης]  θαλάσσης  £\*  (χ<*λ.  Κ0·1^  |  εωρακας 
Β3^^  23  απόκειται]  αττοκινται  Α  \  πολεμοΐ'  ΚΑ  25  κι  δοιμω;-] 
δΐ^η  5.άηοΙαί  ρΓ36  56  ίεΓΐ  Β 5 
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26  26τού  ύετίσαι  επ\  γην  ου  ούκ  άνηρ,  Β 
ερημον  ου  ούχ  υπάρχει  άνθρωπος  %ν  αύτη, 

27  27του  χορτάσαι  αβατον  και  άοίκητον, 
και  του  εκβλαστησαι  εξοδον  χλόης; 

28  28τίς  εστίν  ύετού  πατήρ; 
τις  δε  εστίν  6  τετοκώς  βώλους  δρόσου; 

29  29 ( κ  γαστρός  δε  τίνος  εκπορεύεται  6  κρύσταλλος ; 
πάχνην  δε  εν  ούρανώ  τις  τετοκεν 

3ο  Λ°ή  καταβαίνει  ωσπερ  ΰδωρ  ρεον ; 
πρόσωπον  δε  άσεβους  τις  επτηζεν ; 

3ΐ       3Ζ  συνηκας  δε  δεσμόν  ΤίλειάΒος, 

και  φραγμον  'Ω,ρίωνος  ήνοιξας; 
32  32  η  διανοίξεις  Μαζουρώθ  εν  καιρώ  αύτού, 

κα\  "Έσπερον  επ\  κόμης  αυτού,  άξεις  αυτά; 
33  33επίστασαι  δε  τροπάς  ουρανού 

η  τά  ύπ'  ουρανόν  ομοθυμαδόν  -γινόμενα; 
34  34 καλέσεις  δε  νέφος  φωνη,  κα\  τρόμω  ύδατος  λάβρω  υπακούσε- 

ταί  σου; 

35  35άποστελεΐς  δε  κεραυνούς  και  πορεύσονται; 
ερούσιν  δε  σοι  Τι  εστίν ; 

36  36τίς   δε  εδωκεν  γυναιξϊν  υφάσματος  σοφίαν  η   ποικιλτικην  επι- 
στημην; 

37  37  τις  δε  6  αριθμών  νεφη  σοφία, 
ουρανόν  δε  ει?  γην  ε  κλίνε  ν ; 

38  3*κεχυται  δε  ωσπερ  γη  κονία, 
κεκόλληκα  δε  αύτόν  ωσπερ  λίθω  κύβον. 

39  39θηρεύσεις  δε  λεουσιν  βοράν, 
ψυχάς  δε  δρακόντων  εμπλησεις ; 

4ο       Α°δεδοίκασιν  γαρ  εν  κοίταις  αυτών, 
κάθηνται  δε  εν  ϋλαις  ενεδρεύοντες. 

26  γην]  την  γην  Κ  γης  Α  28  βωλους]  ρ  Γ  συνοχας  και  Α  29  ο  ΝΑ 
κρυστάλλου]  οιτι  ο  ΧΑ  |  πάχνη  Α  30  ωσπερ]  ως  Α  |  επτηξεν]  έτηξαν  ΧΑ 
31  συνηκας  ο  ρταεο  οοηίιιης  Α  |  δεσμον  δε  Α  |  ΙΙλειαδο$  (ΙΙλίαδ.  ΚΑ)]  +  ε7»'ω5 
Α  |  και]  η  Α  |  φρα-γμον]  βραγμον  ΒΕ  {φρ.  Β*6)  32  α£εί$]  ρΓ  και  Α 
34  τρομω]  δρομω  Α  \  ύδατος  λαβρω]  λα  βρω  νδατος  Χ  νδ.  λάβρου  Α  |  νπακον- 
σεται]  επακονσεται  Ν  36  οιτι  δε  Α  |  γυναικι  Α  Ι  77]  και  Α  |  ποικιλτικην 
(ποικιατ.  Α)]  +  σοφίας  Α  37  ο  αριθμών  (-θμω  Κ0<1'1)]  οιτι  ο  Χ*  (δΐιρδΓδΟΓ  ο 
Χ1)  |  οιγ/χμ/ορ]  οΰνος  Κ        38  δε  ΐ°]  γαρ  Α  |  7^]  7*7*  Α  |  κεκολληκεν  Α  |  λι0ο; κι/^οί/]  κνβον  λιΟοις  Α 
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χχχνιπ  4ΐ ΙΩΒ 

*ττίς  δε  ήτοίμασεν  κόρακι  βοράν ;  4ΐ 
νεοσσοί  γαρ  αυτόν  προς  Κνριον  κεκράγασιν,  πΧανώμενοι  τα 

σϊτα  ζητούντες. 

1 64  εγνως  καιρόν  τοκετού  τραγεΧάφων  πέτρας,  ι 
εφνΧαξας  δε  ωδϊνας  εΧάφων ; 

2ήρίθμησας  δε  μήνας  αντων  πλήρεις  τοκετοί,  2 
ώδίνας  δε  αντων  εΧνσας; 

3εξεθρεψας  δε  αντων  τα  παιδία  εξω  φόβου  ;  3 
ώδινας  αντων  έξαποστεΧεϊς ; 

4 άπορρήξονσιν  τα  τέκνα  αντων,  πΧηθννθήσονται  εν  γενήματι·  4 
εζεΧενσονται,  κα\  ου  μή  άνακάμψονσιν  αντοις. 

5τι'γ  δε'  εστίν  ό  άφεϊς  ονον  αγριον  ελεύθερον,  5 
δεσμούς  δε  αυτού  τις  εΧυσεν ; 

6εθεμην  δε  την  δίαιταν  αυτού  ερημον,  6 
και  τα  σκηνώματα  αυτού  άΧμνρίδα. 

7  καταγεΧών  ποΧνοχΧίας  7τόλεω$·,  7 
μεμψιν  δε  φοροΧόγον  ουκ  άκούων, 

8 κατασκεψεται  ορη,  νομήν  αυτού,  δ 
και  οπίσω  παντός  χλωρού  ζητεί. 

9 βουΧήσεται  δε'  σοι  μονόκερως  δονΧεύσαι,.  9 
ή  κοιμηθήναι  επ\  φάτνης  σον; 

10δήσεις  δε  εν  ίμάσι  ζυγον  αυτού,  ίο 
17  εΧκνσει  σον  ανΧακας  εν  πεδίω; 

11  πεποιθας  δε  επ*  αύτώ,  οτι  ποΧΧή  Ισχύς  αυτού,  ιι 
επαφήσεις  δε  αυτω  τα  εργα  σον; 

12  πιστεύσεις  δε  οτι  αποδώσει  σοι  τον  σπόρον,  ΐ2 
εισοίσει  δε  σου  τον  άλωνα; 

41  γαρ]  δε  Α  |  αυτοί/  προς  Κνριον]  προς  κν  αυτού  Α  |  σιτα]  3.άηοΙ  τας 
τροφαςί  τα,  βρωμα\τα  Β3ΐη£  XXXIX  1 — 3  ει  εγνως.,.εξω  φοβον]  εφν- 
Χαξας  δε  ωδινας  ελαφω\  ηριθμη/σας  δε  αντων  μήνας  πληρας  τοκετον\  ωδινας  δε 
αντων  ελνσας\  εξεθρεψας  δε  αντων  τα  παιδια\  ανεν  φοβον  η  εγνως  καιρόν  το- 
κε\τον  τραγέλαφων  πετρας'  Α  2  αντων  μήνας  £ν  |  πλήρεις]  πλήρης  Β 
3  ωδινας]  +  δε  £\ε·α  (ρο5ΐ63.  ίΐϊφΓοΙ})  Α  |  εξαποστελλεις  Ν*  (-στελείϊ  Κε·3) 
4  γεννηματι  Α  |  εξελενσονται]  +  δε  Κ€·3  (ροδίεα  ϊπιρΓοΙ})  |  αυτού]  εαιτοίϊ  Κ^Α 
6  αντον  την  διαιταν  Α  7  πολυοχλιας  Β13  (-χλειαϊ  Β*)  Κ  πολνοχιας  Α 
8  ζητεί]  ζητήσει  Α  9  μονοκερως]  ρΓ  ατραπελος  Α  |  δοΐ'λει>σαί]  δοι-λευεϊ] 
Κ*  (-σαι  Κ1-3)  |  φάτνης]  παθμη        φάτνη  £\°·3  10  δησεις]  δεήσεις 
(ε  ίηιρΓΟΪ)  εί  ροδίεα.  Γ&5  &ν?)  |  εν  ιμασι  ζνγον  αντον]  εν  ιμασιν  ξ",  αντ.  ̂   αι·τ.  εν 
ειμασιν  ζ.  Α  \  σον]  σοι  Α  11  δε  ι°]  τ       δ  Κ03  |  ισχνς]  ρΐ'  η  ΚΑ  |  ετα- 
φησεις  δε]  και  επαφ.  Α  12  δε  ι°]  +  αυ7ω  Κ*  (ϊηιρίΌΐό  Ν03)  Α  |  εισοισει δε]  και  εισοισει  Α  |  τον  αλω^α]  την  αλ.  Α 
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ΙΩΒ XXXIX  28 

ΐ3       τ3πτέρυξ  τερπομενων,  εάν  συλλαβή  άσιδά  και  νεσσά·  Β 
ΐ4  Ι4οτι  άφησα  εϊς  γήν  τά  ωά  αυτής,  κα\  επ\  χουν  θάλψεί' 
15       15  και  επελάθοντο  ότι  πούς  σκορπιοί 

και  θηρία  αγρού  καταπατήσει. 
ι6       16 απ ε σκλήρυναν  τά  τέκνα  εαυτής,  ώστε  μή  εαυτήν 

εις  κενόν  εκοπίασεν  ανεν  φόβου. 

17       Ι?οτι  κατεσιώπησεν  αυτή  6  θεος  σοφίαν, 
και  ουκ  εμερισεν  αυτή  εν  τή  συνεσει. 

ιδ       18 κατά  καιρόν  εν  υψει  υψώσει, 
καταγελάσεται  Ίππου  και  του  επιβάτου  αύτοϋ. 

19       Ι9η  σι)  περιεθηκας  Ίππω  δύναμιν, 
ενεδυσας  δε  τραχήλω  αυτοί)  φόβον ; 

2ο       20  περιεθηκας  δε  αύτω  πανοπλίαν, 
δόξαν  δε  στηθεων  αύτοϋ  τόλμτ) ; 

2ΐ       21άνορυσσων  εν  πεδίω  γαυρια, 
εκπορεύεται  δε  εις  πεδίον  εν  ισχυι· 

22  22συναντών  βασιλεΊ  καταγελα, 
και  ού  μή  άποστραφή  απ  ο  σιδήρου. 

23  236  7τ'  αύτώ  γαυρια  τόξον  κα\  μάχαιρα, 
24  24και  οργή  άφανιεΊ,  την  γήν 

και  ού  μή  πιστεύση  εως  άν  σημάνη  σάλπιγξ. 

25  ̂ σάλπιγγος  δε  σημαινούσης  λέγει  Εύγε· 
πόρρωθεν  δε  υσφραίνεται  πολέμου  συν  ίιλματι  και  κραυγή. 

26  26 εκ  δε  τής  σής  επιστήμης  εστηκεν  ιεραξ, 
άναπετάσας  τάς  πτέρυγας  ακίνητος,  καθορών  τά  προς  νότον; 

27  2?επ\       σώ  προστάγματι  ύψοϋται  αετός, 
28  γύψ  δε  επ\  νοσσιάς  αυτού  (2δ) καθεσθεϊς  αύλίζεται,  28επ'  ε'ζοχή 

πέτρας  και  άποκρύφω ; 

13  τερπομενων]  +  νεελασα  ̂ ς  (;Λ  |  συνλαβη  Κ  |  ασιδα]  ασειδα  Κ  ασσιδα  Α*  ΝΑ 
(ασιδα  Αα)  ρΓ  η  Κ  |  νεσσα  (νεεσσ.  Α)]  +  ελαλησαν  Α        14  ωα]  ωτα  ΚΑ  |  θάλ- 

ψει] θαιψει  Ν*νί<1  (θαλψ.  Κ1)         15  επελάθοντο]  επελθοντος  Ν*  (βπελαθ.  Νε·Λ) 
επελαθετο  Α  |  πονς]  που  Κς·α  16  εαυτής]  αυτής  ΚΑ  17  κατεσιώ- 

πησεν] κατεπηξεν  Κ*  (κατεσιωπ.  ς\°-Λ)  \  οΐϊϊ  ουκ  Κ*  (ΗαΙ)  Κ0·3)  |  αυττη  2°]  αυτής 
Κ*  (-τη  Κε·3)  +  ο  θς  Α  18  καιρών  Α  |  οιτι  εν  Κ*  (1ιαΙ>  Κε·3)  |  υψώσει 
υψει  Κ*  υψώσει  εν  υψει  Κ0·3  |  ιπτου]  αυτού  Κ*  (ιττπ.  ΚϋΣΙ)  19  ενεδυσας  δε] 
και  ενεδυσας  Α  20  δοξαν  δε]  και  δοξη  Α  |  τολμή\  Α  21  ανο- 
ρι>σσων]  α  ορυσσων       |  πεδιω]  ποδι  Κα·3  (ροκίεα.  Γονοο  πεδ.)  22  /3α- 
σιλει]  βελει  Κε·ε  Α  (-λι)  |  απο  σίδηρου]  σιδηρον  Α  23  εττ  αυτω]  +  γαρ  Χ  \ 
μάχαιρα]  ρτ  οζυσθενης  Α  24  σημανη]  σημανιει  («ίο)  Α  25  λε7"ί 
βρει  Λ  |  σίν]  ρΓ  και  Α  |  και]  ογπ  και  Κ*  (Ιιαΐ)  κ  Κ*  (νΜ)       |  κραυγής  Κ*  (-γη 
Κ1)]  +  εκπορευίΤ)  Α       27  επι  δε]  η  επι  Α  \  σω]  ρτ  τω  Α 

595  ΡΡ  2 



χχχιχ  29 ΙΩΒ 

Β       29εκεΙσε  ων  ζητ€Ϊ  τά  σΐτα, 
πόρρωθεν  οι  οφθαλμοί  αυτόν  σκοπεύουσιν 

3°νεοσσο\  δε  αυτοί)  φύρονται  εν  αΐματι, 
ου  δ'  αν  ωσι  τεθνεώτες  παραχρήμα  ευρίσκονται. 

31  Και  άπεκρίθη  Κύριος  ό  θεος  τω  Ίώ/3  κα\  είπεν  31  (τ)  (ΧΙ-) 
32Μη  κρίσιν  μετά  Ικανού  εκκΧινεϊ;  32  (2) 

έλεγχων  δε  θεον  άποκριθήσεται  αυτήν; 

33ΎποΧαβων  δε   Ιωβ  Χεγει  τω  κυρίω 
34Τι  ετι  εγω  κρίνομαι,  νουθετούμενος  και  εΧεγχων  Κΰριον, 

άκούων  τοιαύτα  ούθεν  ων; 
εγω  δε  τίνα  άπόκρισιν  δώσω  προς  ταύτα; 

χείρα  θησω  επϊ  στόματί  μου. 
35  άπαξ  ΧεΧάΧηκα,  επ\  δε  τώ  δεύτε  ρω  ού  προσθησω. 

33  (3) 
34  (4) 

35  (δ) 

Ι"Ετι  δε  ύποΧαβων  6  κύριος  είπεν  τώ  Ίώ/3  εκ  του  νέφους  ι  (ό)  XI- 
2Μη,  αλλά  ζώσαι  ωσπερ  άνήρ  την  όσφύν  σου,  τ.  (7) 

ερωτήσω  δε'  σε,  συ  δε'  μοι  άπόκριναι· 
3 μη  άποποιού  μου  το  κρίμα.  3  (8) 

οίει  δε'  με  αΧΧως  σοι  κεχρηματικεναι  η  Ινα  άναφανγ/ς  δίκαιος; 
Λή  βραχίων  σοι  εστίν  κατά  του  κυρίου,  4  (9) 

η  φωνί)  κατ*  αυτού  βροντάς; 
5άνάΧαβε  δη  ϋψος  κα\  δύναμιν,  5  (ι°) 

δόξαν  δε  και  τιμήν  άμφίεσαι. 

6άπόστειΧον  δε  άγγεΧους  οργΐ/,  6  (ιι) 
πάν  δε  ύβριστην  ταπείνωσον, 

7 ύπερηφανον  δε  σβεσον  7  (*2) 

ΚΑ       29  ζητεί]  ζήσει  Κ*  (-τει  Κε·3)  |  πορρωθεν]  +  δε  Α  30  ου  δ  αν]  ουδε  εαν 
Α  |  ωσιν  ΚΑ  32  εκκλινει]  εκκλινιν  Κ*  κρινις  Κ0·3  (ροδίεα  Γεδίίϋ  εκκλινιν)  | 
οπι  δε  ΚΑ  |  άποκριθήσεται]  υποκριθ.  Κ*  (αποκρ.  Κε·*  πιοχ  ΓβδίϊΙ  υποκρ.)  \ 
αυτήν]  αυτω  Κ0·3·  (πιοχ  Γβνοο  -την)  33  λε7ει]  ειπεν  Α  34  οπι  ετι  Κ* 
(Ηαΐ3  Κε·α)  |  εΧεγχων  Κυριον]  ελεγχόμενος  υπο  κϋ  Α  |  ουθεν  ων]  μηδέν  ων  εγω 
Α  |  εγω  δε  τινα  αποκρισιν]  αποκρ.  δε  τινα  Α  \  δωσω]  δω  ΚΑ  35  λελαλτ/κα] 
ελαλησα  Α  XI,  1  οπι  δε  Κ  |  ο  κύριος]  θ  ριο  ο  ι°  Κ*νί<1  (ο  Κ1)  |  εκ]  δια  Α 
2  αποκριναι]  αποκριθητι  ΚΑ  3  μη  αποποων]  η  αποποιη  Κ0·3  (ιποχ  ΓβδΙΐΙ 
μη  αποποιου)  |  οιει  δε]  οιη  δε  Κ  μ^δβ  οίοι»  Α  |  η]  αλλ  Α  |  δίκαιο*  αναφανης  Α 
4  η  ι°]  ει  Α  |  του  κυρίου]  κν  Κ0·3  (ροδίεα,  Γενοο  του  κυ)  Α  \  φωνη]  +  βροντής  Α  | 
αυτού]  αυτόν  ΚΑ  |  βροντάς]  φρορτίς  Κ*  (βροντάς  Κ0·3)  βροντά  Ίσα  Α  5  δη] 
δε  Α  |  υψος]  ρτ  εις  Α  |  οπι  και  ι°  Α  |  οπι  δε  Α  |  αμφιασαι  ΚΑ  6  οργη] 
εν  ο.  σου  Α  \  παν]  πάντα  Α 
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ΙΩΒ XI.  21 

σήψον  δε  ασεβείς  παραχρήμα,  Β 
8 Βκρύψον  δε  6ΐ?  γ?}ι> 

τα  δε  πρόσωπα  αυτών  ατιμίας  εμπΧησον 
(η) 9 9  όμοΧογήσω  οτι  δύναται  ή  δεζιά  σον  σώσαι. 
(*5) ΙΟ Ι0άΧΧά  δϊ)  *δού  δ))  θηρία  παρά  σοι,  χόρτον  ίσα  βονσιν  εσθι- 

ονσιν. 

(ι6) 11 "ίδού  δτ)  ίσχνς  αντον  ί'π  οσφνι, 
η  06  ονναμις  επ    ομφαλού  γαστρος· 

("7) 12 12εστησεν  ονράν  ως  κνπάρισσον, 
τα.  δε  νεύρα  αντον  σνμπεπΧεκται· 

(ι8) Ϊ3 3αι  πΧενραι  αντον  πλενραι  χαλκειαι, 
ή  δε  ράχις  αντον  σίδηρος  χντός. 

Μ 

14 

ΐ4τοντ'  %στιν  αρχή  πΧάσματος  Κνρίον,  πεποιημενον  ενκατα- 
παίζεσθαι  νπο  των  άγγεΧων  αντον. 

Ο) 

ΐ5 

5ε7τελσων  οε  επ   ορος  ακροτομον  εποίησαν  χαρμονην  τετρα- 
ποσιν  εν  τω  ταρτάρω* 

(2ΐ) ι6 τ6νπο  παντοδαπά  δένδρα  κοιμάται, 
παρα  παπνρον  και  καλαμον  και  ροντομον 

(22) 

ΐ7 

7 σκιάζονται  οε  (V  αντω  οενορα  μεγάλα  σνν  ραοαμνοις,  και 
κΧωνες  αγροί). 

ι8 ιΒεάν  γενηται  πΧήμμνρα,  ον  μή  αίσθηθή, 
πεποιθεν  οτι  προσκρούσει  ό  Ιορδάνης  εις  το  στόμα  αύτον· 

19 

*9εν  τω  όφθαΧμώ  αντον  δέξεται  αύτόν ; 
ενσκοΧιενόμενος  τρήσει  ρίνα; 

(*5) 20 *°άξεις  δε  δράκοντα  εν  άγκίστρω, 
^ περιθήσεις  δε  φορβεάν  περί  ρινα  αντον; 

(2ό) 21 81  ει  δήσεις  κρ'ικον  εν  τω  μνκτήρι  αντον, 
ψεΧίω  δε  τρνπήσεις  το  χεΊΧος  αντον; 

8  δε  ι°]  +  αυτουϊ  Κ0  3  (ροδίεα  άβΐ)  Α  |  γην]  +  εξω  Κ  Α  9  ομολογήσω]  +  αρα  ΚΛ^ 
Α  |  σου  η  δεξιά  Α  10  αλλα  δη  ιδου  δη]  αλλα  δη  ιδ,υ  £\  αλλ  ιδού  Α  |  παρα 
σοι  θηρία  Α  |  ισα  βουσϊ\  χορτον  Α  |  εο-0ιει  ΧΑ  11  ισχύς]  ρτ  η  ΚΑ  |  επ 
οσφνι]  επι  οσφυοϊ  αυτού  Α  |  δυναμιτ]  +  αυτού  ΧΑ  |  γαστρος]  τ  αυτού  Α  12  ου- 

ρά»/^ αυτού  Α  |  ωϊ]  ω  Χ*  (ω*  Χ1)  ωσπερ  Α  \  συμπεπλεκται  (συνπεπλ.  ς\)]  ρΓ 
ωσττερ  σχοινιά  Α  13  πλευραι  χαλκειαι]  ως  πετραι  χαλκαι  Α  I  σίδηρος]  ρΓ 
ως  Α  14  τουτ]  τούτο  ̂ Λ  (ροδίοα  γο.8  ο)  Α  |  ενκαταπαιζεσθαι  (εγκ.  Β^)] 
ρΓ  ευ  το  Λ  16  καΧαμον  κ.  παπυρον  Α  17  οηΐ  εν  Α  |  ραδαμνοις] 
ραμνοις  Ν*  (ραδ.  ̂      δαραμνοις  Α  |  αγρού]  αγνού  Κ0·αΑ  18  αισθηθη] 
εσθηΤ)  Α  19  ρινα]  +  αυτοί»  Α  20  αγγιστρω  ΒΚ*  (αγκ.  Κς·*Α) 
περιθησεις]  σεις  0  |  φορβεαν  Β&ΑΟ  |  περί]  επι  ̂   \  ρινον  ̂   21  ίΐ 
(97  €)  δτισευ]  και  ειλησεις  Α  \  κρικον]  κλοιον  Α  \  [ψε\]λιω  ̂ ν^<1 
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22 ΙΩΒ 

Β       2Ζ\α\ήσβί  δε  σοι  δεήσει,  Ίκετηρία  μαΧακώς;  22  (27) 
23θήσεται  διαθήκην  μετά  σον;  23(28) 

Χΐ]μψ·τ]  δε  αντον  δονλον  αϊώνιον; 
ζ*παί£η  δε  εν  αντω  ωσπερ  όρνεω,  ή  δήσεις  αντον  ωσπερ  24  (29) 

στρονθίον  παιδίω; 

2$ενσιτοννται  δε  εν  αντω  εθνη,  25  (30) 
μεριτεύονται  δε  αντον  Φοινίκων  εθνη; 

26 παν  δε   πΧωτόν  σννελθόν  ον  μή  ενεγκωσιν  βύρσαν  μίαν  26  (31) 
ονράς  αντον, 

καϊ  εν  πλοιοις  αλιέων  κεφαλήν  αντον. 

27 επιθήσει  δε  αντω  χείρα,  μνησθε\ς  πόλεμον  τον  γινόμενον  εν  ζη  (32) 
σώματι  αντον. 

1  ονδε  επί  τοϊς  λεγομένοις  τεθαύμακας ;  ι  ΧΓ.Ι 
(2)ονδε  δε'δοικαί  οτι  ήτοίμασταί  μοι;  (2) 

2  τις  γάρ  εστίν  6  εμο\  άντιστάς;  ι  (3) 
η  τις  αντιστησεταί  μοι  καϊ  νπομενεΐ ; 

ει  πάσα  ή  νπ'  ονρανον  εμή  εστίν, 
3ον  σιωπήσομαι  δι'  αντόν,  3  (4) 
και  Χόγον  δννάμεως  ελεήσει  τον  Ισον  αντον. 

Ατίς  άποκαΧν^τει  πρόσωπον  ενδύσεως  αντον;  4  (δ) 
εις  δε  πτνζιν  θώρακος  αντον  τις  αν  εϊσελθοι; 

$πνΧας  προσώπον  αντον  τις  ανοίξει;  5  (δ) 
κύκλω  οδόντων  αντον  φόβος. 

6τά  έγκατα  αντον  ασπίδες  χάΧκειαι,  6  (;) 
σύνδεσμος  αντον  ώσπερ  σμιρίτης  λίθος· 

7  εις  τον  ενος  κοΧΧώνται,  7  (8) 

ΜΑΟ       22  δεήσεις  Α  |  ικετηρια]  ρΓ  η  Κ  και  ικετηριας  Α  |  μαλακή  Κ*  (-κως  Κ0·3) 
23  θησεται]  +  δε  ΚΑΟ  |  μετα  σον  διαθηκην  Αϋ  |  ληψη  0νί<1  24  παιξη.δε 
εν]  και  εμπεξις  Α  |  η  δησεις]  δησεις  δε  Α  25  εν  αντω]  αντον  Α  |  μερι- 

τενονται δε]  μεριού  ίηοερ  Κ*  (μεριτ.  δε  Κ1)  μεριοννται  δε  Κε·:ι  (δεά  ροδίεα  τενοο 
μεριτ.  δε)  και  μεριτενονται  Α  |  Φενικων  0  \  εθνη  2°]  γένη  Α0  26  ενεγκη 
Α  |  βνρσαν  μιαν]  β.  μιας  Κ*  (β.  μιαν  Ν^3)  μιαν  βνρσαν  Α  27  επιθήσει]  επι- 
θησεις  ΚΑα  (πιθησεις  δαρ  Γ3.δ)  [επι]θησεις  0  |  αντω]  ρτ  επ  ΚΑ  |  πολεμον  τον 
γιγνομενον  Α  \  σώματι]  ρτ  τω  Α  \  αντον]  +  και  μηκετι  γινεσθω  Κ^3  (ροδίεα. 
Γ&δ)  ΑΟ  ΧΕΙ  1  ονδε  ι°]  ρΓ  ονκ  εορακας  αντον  Κε  α  (πΐΓδ  Γ&δ)  ρΓ  ονχ  εορακας 
αντον  ΑΟνίά  |  δεδοικας]  +  αντον  Κε·3  (ροδίεα  ϊπιρίΌΐ})  Α  |  μοι]  σοι  Α  2  γαρ] 
δε  Κ*  {-γαρ  Κ0·3)  |  αντιστας]  ανθισταμενος  Α  \  τις  2°]  +  εστίν  ος  Α  \  ει]  η  ονχι  Α 
3  λόγος  Α  \  αντω  ̂   4  τις  ι°]  +  δε  Α  |  ανακαλνψει  Α  δ  7τυλα,5] 
+  δε  Κ0·3  (ροδίβ3.  ταδ  δε)  Α  6  έγκατα  (ενκ.  ΚΑ)]  +  δε  Α  |  χαλκειαι]  χαλκαι 
ΚΑ  χαλκεαι  0  |  σννδεσμος]  σννδεσμοι  Α  +  δε  ΚΟ  ρΓ  και  Α  \  σμιριτος  Α 
7  τον  ενος]  ρΓ  εκ  Α 

598 



ΙΩΒ ΧΕΙ  21 

πνεύμα  δέ  ού  μη  διέΧθη  αυτόν 

(9)  8        Βάνηρ  τω  άδεΧφω  αύτοΰ  προσκοΧΧηθησεται· 
συνέχονται,  και  ού  μη  άποσπασθώσιν . 

(ίο)  9        9*ν  πταρμώ  αυτοΰ  έπιφαύσκεται  φέγγος, 
οι  δέ  οφθαλμοί  αυτοΰ  είδος  εωσφόρου. 

(ιι)  ίο       10 εκ  στόματος  αυτοΰ  Εκπορεύονται  Χαμπάδες  καιόμεναι, 
και  διαρριπτοΰνται  έσχάραι  πυρός. 

(12)  ιι       "εκ  μυκτηρων  αυτοΰ  εκπορεύεται  καπνός  καμίνου  καιομένης 
πυρι  ανθράκων 

(13)  ΐ2  12η  "ψνχή  αυτοΰ  άνθρακες, 
φΧοξ  δέ  εκ  στόματος  αυτοΰ  εκπορεύεται. 

(14)  13       13  *ν  δέ  τραχηΧω  αυτοΰ  αύΧίζεται  δυναμις, 
έμπροσθεν  αυτοΰ  τρέχει  άπωΧία. 

(15)  14       14  σάρκες  δε  σώματος  αυτοΰ  κεκόΧΧηνται· 
καταχέει  έπ'  αυτόν,  ού  σαΧευθησεται. 

(ιό)  15       15 η  καρδία  αυτοΰ  πέπηγεν  ως  Χίθος, 
εστηκεν  δε  ώσπερ  ακμών  άνηΧατος. 

(17)  ι6       ι6στραφέντος  δέ   αυτοΰ   φόβος  θηρίοις  τετράποσιν    επ\  γης 
άΧΧομένοις. 

(χ8)  ι7 
δόρυ  και  θώρακα" 

(19)  ι8       ι8ηγηται  μεν  γαρ  σίδηρον  άχυρα, 
χαΧκόν  δέ  ώσπερ  ξύΧον  σαθρόν. 

(20)  19       19 ού  μη  τρώστ)  αυτόν  τόξον  χάΧκειον 
ηγηται  μεν  πετροβόΧον  χόρτον, 

(21)  2ο       20ώϊ  καΧάμη  έΧογίσθησαν  σφυρά, 
καταγεΧα  δέ  σεισμού  πυρφόρου. 

(22)  21       21  η  στρωμνη  αύτοΰ  όβεΧίσκοι  οξείς, 

7  αυτόν]  ρΓ  δι  Κ*  (οιτι  δι  ίν03)  8  αυτού]  εαυτού  Κ    |   συνεχωνται  ΝΑΟ 
Α  |  αποσπασθωσιν]  παθωσιν  £\*  αποσπαθωσιν  \&Ζ·ϊ  9  επιφωσκεται  Α  |  οπι 
δε  0  10  διαριπτοννται  ΚεαΑ  (ΗίαΙ  Ο)  11  πυρι]  φλογι  Α  13  αι/λι- 
£εται]  αυλιξ-  δΐιρ  Γα5  Β;ι,)  |  ενπροσθεν  Α  |  τρέχει]  προτρεχει  Α  |  απώλεια  Β»6 
14  οιτι  σώματος  &\  |  κεκολληνται]  αηΐε  κεκ.  ι  νβΐ  3  1ΐΜ         νεί  και)  ρεπεΓ  ίη  Ο 
15  ω?]  ωσπερ  16  οηι  δε  Α  |  αλλομενοις  επι  γης  Α  17  οι/δεί']  ουδέ  0  | 
/χ 77]  ρΓ  ου  ̂ °·αΑ  |  ποιησωσιν]  +  αϊ/τω  Κ0·-1  (ροδίεα  Γαδ)  Α  ποιησουσιν  ̂   \  δυρυ]  + 
επηρμενον  Κ'  -  'ϋ  |  θωραξ  Α  18  άχυρα]  ρτ  ωσπερ  &\ε·3  (ροδίεα  ΓΟδ)  Λ  19  οηΐ 
τοξον  χαλκειον  Α  |  χαλκεον  ̂   |  μεν]  γαρ  Α  οιώ  ̂   |  πετροβολον  μεν  ̂   Ά  | 
χόρτοι]  ρΓ  ω?  ΑΟ  20  καλαμ.ην  ΚΟ  \  ελογισθησαν]  ελογισατο  ελο^/ΐσθη 
αυτω  Α  |  σφύρα]  σφυραν  Κ0·*^!  σφυραι  ΚΓ-·ε  21  στρωμη  Ν*  (-μ"ΐ7  ̂   ') 599 



ΧΙΛ  22 ΙΩΒ 

Β  πάς  δε  χρνσος  θαλάσσης  νπ*  αυτόν  ωσπερ  πηλός  αμύ- 
θητος. 

Ζ2άναζεϊ  την  αβνσσον  ωσπερ  χαλκεϊον  22  (23) 
ηγηται  δε  την  θάλασσαν  ωσπερ  εξάλιπτρον, 

23 τον  δε  τάρταρον  της  αβνσσον  ωσπερ  αίχμάλωτον  23  (24) 
ελογίσατο  άβνσσον  εις  περίπατον. 

2Αουκ    εστίν   ούδεν   επ\  της  γης   ομοιον   αύτώ,    πεποιημίνον  2\  (25) 
εν  καταπα'ιζεσθαι  υπ  ο  των  αγγέλων  μον 

25  πάν  ύψηλον  όρα,  25(26) 
αυτός  δε  βασιλεύς  πάντων  των  εν  τοίς  ϋδασιν. 

^Ύπολαβών  δε  Ίωβ  λέγει  τω  κυρίω  ι  XI. 
20ιδα  οτι  πάντα  δύνασαι,  αδυνατεί  δε  σοι  ουθεν.  τ 
3τίς  γάρ  εστίν  6  κρυπτών  σε  βουλή  ν ;  3 

φειδόμενος  δε  ρημάτων,  και  σε  οΧεται  κρΰπτειν; 
τις  δε  άναγγελεΐ  μοι  ά  ουκ  τ/δειν, 

μεγάλα  κα\  θαυμαστά  α  ουκ  ηπιστάμην; 
4 άκουσον  δε  μου,  Κύριε,  Ίνα  κάγώ  λαλήσω·  4 

ερωτήσω  δε,  συ  δέ  με  δίδαζον. 
5άκοην  μεν  ώτος  ήκουόν  σου  το  πρότερον,  5 

νυνι  δε  6  οφθαλμός  μου  εόρακεν  σε. 

6 διό  εφαύλισα  εμαυτον  κα\  ετάκην  6 
τίγημαι  δε  εγώ  εμαυτον  γην  κα\  σποδόν. 

?,Εγενετο   δε    μετά  το   λαλησαι  τον    κύριον    πάντα   τα  ρήματα  η 
ταύτα  τω  Ίώ/3,  είπεν  ό  κύριος  'Έλειφάς  τω  θαιμανείτη 

"Ημαρτες  σύ  κα\  οι  φίλοι  σον 
ού    γάρ    ελαλησατε    ενώπιον   μου   αληθές   ούδεν,    ώσπερ  6 

θεράπων  μου  Ιωβ. 

ΚΑΟ       21  πηλός]  πυλοί  Ν*  (ττηλ.  Κ1)  22  εξαλειπτρον  Βά1}  23  ωσπερ] 
ω  δΐιρ  γο.5  Β3*5  |  βίϊ]  ως  Ο  24  της  γης]  οπι  της  Α  την  γην  ̂   (αηΐ6  την 
Ιίΐί  ηοηηυΐΐ  (?  ολην)  οναηΐιεΓ  ΐη  €)  \  πεποιημ.  ο  ριαβο  οοηίιιη§  Κ  |  εγκατα- 
παιξεσθαι  Β3ΐ>0  \  οπ\  μον  Ν*  (ΗςΛ  Νε·3)  ΧΙ,ΙΙ  1  εν&η  ίη  €  2  δν 
νασαι  πάντα  ΑΟ  \  σοι  δε  Κ  |  ουθεν]  ονδεν  ΑΟ  3  οπι  τις  γαρ.,.βονλην 
Κ*  (Η&Ι)  £\ε·3)  |  τις  δε  αναγγελει]  τις  δε  αναγγέλλει  Ο.  ανηγγελη  δε  Α  |  επι- 
σταμην  Ο  4  δε  ι°]  δη  Α  |  δε  2°]  +  σε  ΚΑ  (1113.1  Ο)  5  ακοην  μεν 
ωτος]  εως  μεν  ωτος  ακοής  Α  |  εωρακεν  Β3Ϊ,Κ0  6  ηγημαι]  ηγη  Α  |  ονη 
ίγω  Κε·3ΑΟ  |  εμαυτον  εγω  Κ*  7  οηι  ταύτα  Α  |  Ελιφαζ  ΚΑ  Ελι0α? 
Ο  |  θαιμανιτη  £<^  θεμανιτη  Α  \  φίλοι]  ρΓ  δνο  &ΑΟ 
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ΙΩΒ χυι  ΐ2 

δ        ζνύν  δε  λάβετε  επτά  μόσχους  και  επτά.  κριούς,  Β 
και  πορεύθητε  προς  τον  θεράποντα  μον  Ίώ/3,  και  ποιήσει 

καρπώσεις  περ\  νμων. 
Ίώ/3  δε  ό  θεράπων  μον  εϋξεται  περ\  υμών, 

οτι  εΐ  μη  πρόσωπον  αύτού  Χημ^ομαι· 

ει  μή  γαρ  δι'  αύτόν,  απώλεσα  αν  υμάς· 
ου  γαρ  ελαλησατε  κατά  του  θεράποντος  μου  Ίώ/3  αληθές. 

9         9 επορεύθη  δε   ΈΧειφάς  6   θαιμανείτης   και   Βαλδαδ   6  Σαυχίτης 
και  Σωφάρ  ό  Μειναιος, 

και  εποίησαν  καθώς  συνεταξεν  αύτοΊς  ό  κύριος· 
κα\  εΧυσεν  την  άμαρτίαν  αντοίς  δια  Ίώ/3. 

ίο       ιυό  δε  κύριος  ηϋξησεν  τον  Ίωβ· 
εύξαμένου  δε  αυτού  και  περί  των  φίΧων  άφήκεν  αύτοϊς  την 

άμαρτίαν 
εδωκεν    δε    ό    κύριος    διπλά    οσα    ην   έμπροσθεν   Ίώ/3  €ΐς 

δΊπΧασιασμόν. 

ιι       1ιι'ίκουσαν  δε  πάντες   οι  αδελφοί    αυτού   και   α'ι   άδελφαΐ  αυτού 
πάντα  τα  συμβεβηκότα  αύτω, 

και  ηΧθον  προς  αυτόν., 
και  πάντες  οσοι  τ]δεισαν  αύτον  εκ  πρώτου· 

φαγόντες  δε  και  πιόντες  παρ7  αύτω  παρεκάΧεσαν  αυτόν, 
και  εθαύμασαν  επϊ  πάσιν  ο'ις  επηγαγεν  αύτω  ό  κύριος· 
εδωκεν   δε   αύτω    έκαστος   άμνάδα   μίαν   και  τετράδραχμον 

χρυσού  και  άσημου. 

ΐ2       Ι2ό  δε  κύριος  εύΧόγησεν  τά  έσχατα  Ίώ/3  η  τά  έμπροσθεν 

8  νυν  δε]  και  νυν  Λ  {  θεράποντα]  παιδα  Α  |  ποιήσεις  Α*  (-σει  Α?)  |  καρπω-  ΝΑΟ 
σευ]  καμπωμα  Α  καρπωσιν  0  |  οιτι  μον  2°  Κ*  (ΗαΙ>  ί*0·3)  |  ΐπιρίΌΟ  ει  μη  (ι°) 
^α.α  (ροδίεα  Γεδίίΐ)  |  ληψομαι  £  \  ει  μη  γαρ]  και  ει  μη  Α  |  απώλεσα  αν]  απω- 

λέσαν 0*  |  1)18  50Γ  ελαλησατε  Κ*  (οιτι  2°  ̂ ·3)  |  αληθές  κατα  τον  θερ.  μον  Ιωβ 
ί\0  |  1)ί$  50Γ  μον  Ιωβ  ι°  Κ*  (ϊπιρΓο1>  2°  Κ0·3  ροΗΐεα  Γ65ΐίί  2°  ΐπιρίΌΟ  νει-ο 
1°)  |  αληθές]  ονδεν  αγαθόν  Α  9  επορενθησαν  Α  |  Έιλειφαξ  £\  Έλιψαξ" 
Α  Ελι0α$  0"  |  θαιμανιτης  θεμανιτης  Α  |  Σανχειτης  Κ  |  "Μιναιος  ̂ ΑΟ  | 
εποίησαν]  +  εαντοις  Α  |  αντοις  ΐ°]  αντω  Κ*  (-τοις  Κ0-3)  |  αντοις  2°]  αντων 
Κ*  (-τοις  Κε·3  ροδίεα  Γε«ΙΐΙ  -των)  Α€  10  οιτι  δε  2°  Ν*  (Ηαί)  Κα·3)  | 
οιτι  και  Α  |  φίλων]  +  αυτού  Αθ  |  εδωκεν]  προσεθηκεν  Α  |  ο  κνριος  τεδΟΓ 
κ  Ο  (ο  0$  0*ίοη)  +  τω  Ιωβ  Α  |  δίπλα  οσα  ην]  τα  δίπλα  ων  ειχεν  Α  |  οιτι 
\ωβ  2°  Α  11  πάντες  2°]  + δε  Α  |  εκ  πρώτον]  προ  τοντον  Α  ωτον  τεί>0Γ 
Ο  (?  εκ  πρόσωπον  (Ζ*)  |  οιτι  παο  Α  |  παρεκαλεσαν]  εκαλεσαν  £\*  (παρεκ. 
Κ1)  |  ο  κυριοϊ]  ο  09  Κ*  (ο  κ$  £ν°·3)  |  εδωκεν  δε]  και  έδωκαν  Α  |  τετραδαχμον  Κ* 
(τετραδρ.  ί^·3·™1))  |  χρυσού  και  άσημου]  χρυσουν  ασημον  ΚΑ(ϋ*  χρ.  ασ.  εν  Ο 
12  ηυλογησεν  ΚΛΟ  |  τα  έσχατα  Ιω/3]  τον  Ιωβ'  τα  έσχατα  Λ  |  η]  ρΓ  μάλλον  Α 

6  οι 



ΧΙ.ΙΙ  13  ΙΩΒ 

Ε  ην  δε  τα  κτήνη  αύτού  πρόβατα  μύρια  τετρακισχίΧια, 
κάμηΧοι  εξακισχίΧιαι, 
ζεύγη  βοών  χίΧια, 
όνοι  θηΧειαι  νομάδες  χιΧιαι. 

13γεννώνται  δε  αύτώ  υιο\  επτά  καϊ  θυγατέρες  τρεις-  ΐ3 
14 και  εκάΧεσεν  την  μεν  πρώτην  Ίΐμέραν,  ι4 

την  δε  δευτεραν  Κασίαν, 

την  δε  τρίτην  ΆμαΧθείας  κέρας· 
1$  και   ούχ   ευρέθησαν  κατά  τάς  θυγατέρας  Ίώβ  βεΧτίους  αυτών  15 

εν  τχι  υπ*  ούρανόν 
εδωκεν  δε  αύταις  ό  πατήρ  κΧηρονομίαν  εν  τοις  άδεΧφοϊς. 

ι6εζησεν  δε  Ίώ/3  μετά  την  πΧηγην  ετη  εκατόν  εβδομηκοντα,  ι6 
τα  δε  πάντα  ετη  εζησεν  διακόσια  τεσσεράκοντα· 

και  'ίδεν  Ίώβ  τούς  υ'ιούς  αυτοί/  κα\  τούς  υιούς  τών  υιών  αύτοΰ, 
τετάρτην  γενεάν 

17  και  ετεΧεύτησεν  Ίώβ  πρεσβύτερος  κάϊ  πΧηρης  ημερών.  τη 
1?Άγεγραπται  δε  αυτόν  πάΧιν  άναστησεσθαι  μεθ'  ών  ό  κύριος  17  » 

άνίστησιν. 

1?]:>θύτος  ερμηνεύεται  εκ  της  Συριακής  βίβΧου,  ιγ  \> 
εν  μεν  γτ\  κατοικών  τι]  Αύσίτιδι  επ\  τοΊς  όρίοις  της  Ίδου- 

μαίας  και  Αραβίας· 
προυπηρχεν  δε  αύτώ  όνομα  Ίωβάβ. 

Ύ?(:Χαβών  δε  γυναίκα   Αράβισσαν  γεννά  υιόν  ώ  όνομα  'Έννών        17  ε 
ην  δε  αύτός  πατρός  μεν  Ζάρε,  εκ  τών  Ήσαν  υιών  υιός,  μητρός 

δε  Βοσόρρας, 
ώστε  είναι  αυτόν  πέμπτον  από  Αβραάμ. 

17Ακα\  ούτοι  οι  βασιΧεΐς  οι  βασιΧεύσαντες  εν  Έδώα,  ης  και  αύτός  ιγ  <1 

ηρξεν  χώρας' 
ΝΑΟ       12  μύρια]  ρΓ  ε  Κ*  (ίπιρΓοβ  ε  &?       ροδίεα  Γαδ)  |  τετρακισχι\ια]  πτα  ριο 

τετρα  Κ*νίά  (τετρακ.  Κ1^·^)  |  ονομαδες  Κ*  (γπ.5  ο  ι°  ̂ ?)  14  Κασσια^  Α  | 
Αμαλ0εια?  κέρας]  αάηοΐ  εύθυμων  νγία  ΒΆ{νιάΊ  ™£  Αμαθιας  κ.  £<*  (Αμαλθ.  κ. 
£ξΐ(νκ1))  |  Μαλθεας  Α  Αμ.αλ0ια?  Ο  15  τας  θυγατέρας  Ιωβ]  τας  Ιωβ  θι<γ. 
και  τους  νιους  αυτού  Α  |  εν  τη]  νπο  τψ  Α  |  υπ  ουρανον]  νπο  τον  ουρ.  Κ  |  αυ- 
ταυ  ο  πατήρ]  Ιωβ  ταυ  θυγατρασιν  αυτού  Α  |  αδελφού]  +  αιτοΐ'  (βίο)  Α 
16  ετη  εξησεν]  ξη  ετη  Α  εζησεν  ετη  Ο  \  τεσσερακοντα  (τεσσαρ.  Β?)]  +  ο\τω 
Κ^ΑΟ  |   ειδεν  Β3*5^  17  πρεσβύτερος]  πρεσβυτης  Κ  |   πλήρες  Α 
17  α  οιη  δε  Α  |  πάλιν  αυτόν  άναστησεσθαι  Κ  πάλιν  αναστ.  αυτόν  Α  |  ανιστησιν 
ο  κ*  Α  17  I)  τη  Αυσειτιδι  κάτοικων  ̂   17  Ο  πατρός]  ϊη  πρς  Γ650Γ  ρς  (Γ?  | 
Ζαρε#  Α  |  οιώ  εκ  ΚΑΟ  Ι  των  νιων  Ή,σαυ  Α^  |  Βοσσορας  Α  \>ο[σ]σορρας 
0*νίά  (ΓΣ15  σ  1°  0?) 
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ΙΩΒ 
ΧΙΛΙ  17  « 

πρώτος    Βαλάκ    ό    τον    Βεώρ,    και    όνομα    ττ\    πόλει    αντον  Β 

Αεννάβα· 
μετά  δί  Βαλακ  Ίω/3ά/3  ό  καλούμενος  Ίωβ' 
μετά   δε   τοντον    Ασομ  ό   νπάρχων  ηγεμων   εκ    της  θαιμα- 

νείτώος  χώρας· 
μετά  δε  τοντον  'Αδάδ  νιος  Βαράδ  ό  εκκόψας  Μαδιάμ  εν  τω 

πεδίω  Μωάβ,  και  όνομα  τι]  πόλει  αντον  Τεθθάιμ. 

ΐ7«    Ι?εοί  δε  ελθόντες  προς  αντον  φίλοί 
Έλειφάς  των  Ήσαυ  νιων,  θαιμανων  βασιλεύς, 
Βαλδάδ  ό  Σανχαίων  τύραννος, 
Σωφάρ  6  Μειναίων  βασιλεύς. 

17  ά.  Βεωρ]  Βαιωρ  &  Σεμφωρ  Ανιά  \  Ασσομ  Α  Ασωμ  Ο  |  θαιμανιτιδος  ̂ 0 
θεμανιτιδος  Α  |  Βαρα  &*€*  (Βαραδ  δ^Ο ?)  17  β  Ελειφαξ-  Κ  Ελι0αδ  Α  Βλι- 
φαξ  Ο  +  νιος  Σωφαν  Α  |  Βαλδα$  Α  +  νιος  Αμνών  του  Χοβαρ  Α  |  ο  Σανχαιων 
τνραννος]  τον  Ανχειτον  τνραννον  Α  ο  Σανχιων  (-χαιων  Ο)  τνρ.  0*  |  Σωιφαρ 
Κ*  (ίιτιρΓοΙ)  ι  |  Μιναιων  Α  |  βασιλεύς  2°)  +  θαιμαν  νιος  Έλιφαζ  ήρεμων  της 
Ιαονμαιας'  οντος  ερμηνεν\εται  εκ  της  Σνριακης  βιβλον  |  εν  μεν  γη  κάτοικων  τη 
Ανσιτιδι  |  εττι  των  ορίων  του  Ένφρατον  \  προνπηρχεν  δε  το  όνομα  αντου  | 
Ιωβαβ'  ην  δε  ο  πατήρ  αντον  Ζαρεθ'  \  εξ  ανατολών  ηλιον  Α 5ιΛδθΓ  Ιωβ  ΒΝΑΟ 

8ΐίο1ι  2153  β  ιιιβ  Κ  2021  Α 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΑΛΩΜΩΝΟΣ 

ΑΓΑΠΗΣΑΤΕ  δικαιοσύνην,  οι  κρίνοντες  την  γήν 
φρονήσατε  περι  τον  κνρίον  εν  άγαθότητι, 
και  εν  άπΧότητι  καρδίας  ζητήσατε  αυτόν. 

2οτι  ευρίσκεται  τοις  μή  πειράζουσιν  αυτόν, 
εμφανίζεται  δέ  τοις  μή  άπιστουσιν  αυτω· 

3 σκόλιοι  γαρ  Χογισμοϊ  χωρίζονσιν  άπο  θεού, 
δοκιμαζόμενη  τε  ή  δυναμις  ε\εγχει  τούς  άφρονας. 

4υτι  είς  κακότεχνον  ψυχήν  ουκ  εϊσεΧεύσεται  σοφία, 
ουδέ  κατοικήσει  εν  σώματι  κατάχρεω  άμαρτίος. 

5άγιον  γαρ  πνεύμα  παιδείας  φευξεται  δόλον, 
και  άπαναστήσεται  άπο  Χογισμών  ασύνετων, 
και  εΧεγχθήσεται  επελθούσης  αδικίας. 

6  φϊΧάνθρωπον  γαρ  πνεύμα  σοφία, 
και  ουκ  αθωώσει  βλάσφημον  άπο  χειΧεων  αυτοΰ· 

οτι  των  νεφρών  αυτού  μάρτυς  6  θεός, 
και  της  καρδίας  αυτού  επίσκοπος  άΧηθής 

και  της  γΧώσσης  άκουστής' 
7οτι  πνεύμα  Κυρίου  πεπΧήρωκεν  την  οίκουμένην, 

και  τό  συνεχον  τα  πάντα  γνώσιν  εχει  φωνής. 

8διά  τοΰτο  φθεγγόμενος  άδικα  ουδείς  μή  Χάθη, 
ουδέ  μην  παροδεύση  αυτόν  εΧέγχουσα  ή  δίκη. 

ΚΑ       ΙηδΟΓ  σοφία  Σαλωμωνος  Β*  σ.  ΣαΧωμων  Βε  σ.  ΣαΧομωντος  Κ  σ.  ΣοΧομων- 
τος  Α  I  2  απιστονσιν]  πιστενονσιν  Α  3  τε]  δε  Κ  5  παι- 

δείας (-δια*  Κ)]  σοφίας  Α  |  άπαναστήσεται]  αποστησεται  Κ03  6  σοφίας 
Α  |  αθοωσει  Β*  (αθωωσ.  Β5)  ΚΑ  |  επίσκοπος]  σκοπός  δΐιρ  πίδ  Α*  |  γλώσσης] 
+  αυτόν  Α  7  πεπληρωκεν]  επληρωσεν  Α  8  μψ]  μη  ΚΑ  |  παρο- 
δενσι  Κ? 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΛΛΩΜΩΝΟΣ 

α        9εν  γαρ  διαβουΧίοις  άσεβους  εξετασις  εσται, 
λόγων        αυτόν  ακοή  προς  Κύριον  ήζει 

εις  'ε'Χεγχον  άνομημάτων  αύτοιί' 
ίο       10οπ  ους  ζηΧώσεως  άκροάται  τα  πάντα, 

καϊ  θρους  γογγυσμών  ουκ  αποκρύπτεται. 
ιι       11  φυΧάζασθε  τοίνυν  γογγνσμον  άνωφεΧή, 

και  άπο  καταΧαΧιάς  φείσασθε  γλώσσης· 
οτι  φθεγμα  ΧαθραΙον  κενόν  ου  πορεύσεται, 

στόμα  δέ  καταψενδόμενον  αναιρεί  ψνχήν. 

ΐ2       12 μή  ζηΧοϋτε  θάνατον  εν  πΧάντ]  ζωής  υμών, 
μηδε  επισπάσθε  οΧεθρον  εργοις  χειρών  υμών 

ΐ3       Ι3οτι  ό  θεός  θάνατον  ουκ  εποίησεν, 

ουδέ  τέρπεται  επ'  άπωΧεία  ζώντων 
ΐ4       *Αεκτισεν  γαρ  εις  το  είναι  τά  πάντα, 

καϊ  σωτήριοι  αί  γενέσεις  τον  κόσμου, 
και  ουκ  εστίν  εν  ανταΐς  φάρμακον  όΧεθρου, 

οΰτε  αδου  βασίΧειον  επι  γης· 
ΐ5  15 δικαιοσύνη  γαρ  αθάνατος  εστίν 
ι6       *6άσεβεϊς  δε  ταις  χερσϊν  κα\  τοις  Χόγοις  π  ροσεκαΧεσαντο  αυτόν, 

φιΧον  ήγησάμενοι  αυτόν  ετάκησαν, 
και  συνθήκην  εθεντο  προς  αυτόν, 

οτι  άξιοι  εισιν  τής  εκείνου  μερίδος  είναι. 

I    ι         *Έίπον  γαρ  εν  εαυτοίς  Χογισάμενοι  ουκ  ορθώς 
ΌΧίγος  εστίν  κα\  Χνπηρός  ό  βίος  ήμών, 

κα\  ουκ  εστίν  'ίασις  εν  τεΧευτή  ανθρώπου, 
καϊ  ουκ  εγνώσθη  ό  άναΧύσας  εί·  αδου. 

2  2 οτι  αύτοσχεδίως  εγενήθημεν, 
και  μετά  τούτο  εσόμεθα  ως  ούχ  ύπάρξαντες· 

οτι   καπνός  η  πνοη  εν  ρισιν  ημών, 
και  ό  Χόγος  σπινθήρ  εν  κινήσει  καρδίας  ήμών, 

3  3  ου  σβεσθεντος  τέφρα  άποβήσεται  το  σώμα, 

9  ακοή  αυτού  ̂   10  ους]  ου  Κ*  (ϊ  ϊηδ  Ν 1 )  11  λαθραίο»  (-θρεον  Β*Α)] 
λαθριον  15;ι?ΐ1  |  κενόν]  καινον  ΧΑ  |  οιη  ου  πορ.  Κ*  (Ιιαΐ)  Κ€·3)  12  εργοις] 
ρΓ  εν  Α  13  απώλεια  (-λια  Κ)]  αγγελεια  Α  14  εκτισεν  γαρ  εις]  ου  γαρ 
εκτισεν  εις  Κ*  (ίπιρΓΟ^  ου  γαρ,  εις  Κ1)  |  είναι]  ειν  δΐιρ  ιαδ  Β1*"01"1  |  γβνεσις  Α  | 
ουτε]  ουδε  Α  |  γης]  ΌΧ  της  Α  16  προσεκαλίσατο  Ν*νκ1  {-σαντο  Κ1?3?) 
II  2  εγαννηΟημεν  Β8* ΚΑ  |  υπαρξαντες]  υπάρχοντες  Κ1*3!^)  |  ΐν  ρισιν  η  πνοη 
Ν*  (η  πν.  εν  ρ.  Ν03)         3  σβενθεντος  Ν  σβενσθ.  Α 
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II  4  ΣΟΦΙΑ  ΣΑΛΩΜΩΝΟΣ 

Β  και  το  πνεύμα  διαχνθήσεται  ως  χάννος  αήρ. 
*καϊ  το  όνομα  ημών  επιΧησθήσεται  εν  χρόνω, 

κα\  ονθεϊς  μνημονεύσει  τών  έργων  ημών 

κα\  παρεΧενσεται  6  βίος  ημών  ως  'ίχνη  νεφεΧης, 
κα\  ως  όμίχΧη  διασκεδασθήσεται 

διωχθεισα  νπό  ακτινών  ήΧίον 
καϊ  νπο  θερμότητος  αντον  βαρννθεΐσα. 

5σκιάς  γαρ  πάροδος  ό  βίος  ημών, 
καϊ  ονκ  εστίν  άναποδισμός  της  τεΧεντής  ημών, 
ότι  κατεσφραγίσθη,  κα\  ονδε\ς  αναστρέφει. 

6δεΰτε  ονν  κα\  άποΧανσωμεν  τών  όντων  αγαθών, 
και  χρησώμεθα  τη  κτίσει  ως  νεότητι  σπονδαίως· 

7ο'ίνου  ποΧντεΧονς  κα\  μχιρων  πΧησθώμεν, 
κα\  μη  παροδενσάτω  ημάς  άνθος  άερος· 

.        8στεψώμεθα  ρόδων  κάΧνξιν  πρ\ν  ή  μαρανθήναν 
9μηδεϊς  ημών  άμοιρος  έστω  της  ημετέρας  άγερωχίας, 

πανταχη  καταΧίπωμεν  σνμβοΧα  της  ενφροσννης, 
οτι  αντη  ή  μερ\ς  ημών  καϊ  6  κΧήρος  οντος. 

10 καταδνναστενσωμεν  πένητα  δίκαιον, 
μη  φεισώμεθα  χήρας, 
μηδε  πρεσβύτον  εντραπώμεν  ποΧιάς  ποΧνχρονίονς· 

τιεστω  δε  ημών  ή  ίσχνς  νόμος  της  δικαιοσύνης, 
το  γάρ  ασθενές  αχρηστον  έΧεγχεται. 

12 ενεδρενσωμεν  δε  τον  δίκαιον,  οτι  δύσχρηστος  ήμϊν  εστίν, 
καϊ  εναντιονται  τοϊς  εργοις  ημών, 

κα\  όνειδίζει  ήμϊν  αμαρτήματα  νόμον, 
κα\  επιφημίζει  ήμιν  αμαρτήματα  παιδείας  ήμών 

13επαγγέΧΧεται  γνώσιν  ί'χειν  θεον, 
καϊ  παϊδα  Κνρίον  εαντόν  ονομάζει· 

1Αέγενετο  ήμϊν  εϊς  εΧεγχον  εννοιών  ήμών 
βαρνς  εστίν  ήμϊν  και  βΧεπόμενος, 

ΝΑ       4  μνημονεύει  Κ  (-σει  Κ0·3)  5  βιος  Β*  Α3]  καιρός  Β3Ϊ)ΚΑ*  |  ανταπο- 
δισμος  ς\  |  κατεσφραγίσθη  και  ουδείς]  φρα-γισθη  και  ου  δυρ  ια,δ  Α3  6  Ο  ΠΙ 
και  ι°  Α  !  κτησει  Α  \  νεοτητος  Ν  (-τει  Κ0·3)  Α  7  ημας]  με  Ν*  (ημ.  Νε-3)  | 
αέρος]  έαρος  Α  8  καλνξι  ΚΑ  9  εστω]  εστε  Κ  |  αγερωχιας]  α.άηοΙ 
νψηλοφρονιας  Β31η£  |  καταΧειπωμεν  Α  |  ούτος]  ημων  Α  10  πρεσβυτον] 
πρεσβυτέρου  Α  12  οηι  δε  Κ*  (Ιΐ3.1>  Κ0·3)  Α  |  αμαρτήματα]  ρν  τα  Κ  | 
επιφημίζει  {-μηζει  Β*εοπ1Π1)]  επιφηζετ*1  Β3ΐ>  |  παιδιας  ΚΑ 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΑΑΩΜΩΝΟΣ 

III  4 

ΐ5       13  ότι  ανόμοιος  τοις  άΧΧοις  ό  βίος  αυτοΰ,  Β 
και  εξηΧΧαγμέναι  αι  τρίβοι  αυτόν· 

ι6       ι66ΐ?  κ'ιβδηΧον  εΧογίσθημεν  αΰτω, 
κα\  άπεχεται  των  οδών  ημών  ώς  από  ακαθαρσιών 

μακαρίζει  έσχατα  δικαίων, 
και  άΧαζονεύεται  πάτερα  θεόν. 

ΐ7       ι;ϊδωμεν  εΐ  οι  Χόγοι  αυτοΰ  αληθείς, 
και  πειράσωμεν  τα  εν  εκβάσει  αυτοΰ. 

ι8       ι8βι  γαρ  εστίν  6  δίκαιος  ν16ς  θεού,  άντιΧημψεται  αυτοΰ, 
και  ρύσεται  αυτόν  εκ  χειρός  άνθεστηκότων. 

19       19ϋβρει  καϊ  βασάνω  ετάσωμεν  αυτόν, 

Ιινα  γνώμεν  την  επιεικίαν  αυτοΰ 
κα\  δικάσωμεν  την  άνεξικακίαν  αυτοΰ· 

2ο       2°θανάτω  άσχημονι  καταδικάσωμεν  αυτόν, 
εσται  γαρ  αυτοΰ  επισκοπή  εκ  Χόγων  αυτοΰ. 

2ΐ       ~τταΰτα  εΧογίσαντο,  και  επΧανηθησαν 
άπετύφΧωσεν  γαρ  αυτούς  η  κακία  αυτών, 

22  22 καϊ  ουκ  έγνωσαν  μυστήρια  αυτοΰ, 
οΰδε  μισθόν  ήΧπισαν  όσιότητος, 
ουδε  έκριναν  γέρας  ψυχών  άμωμων. 

23  2^οτι  ό  θεός  εκτισεν  τον  ανθρωπον  επ*  αφθαρσία, 
και  εικόνα  της  Ιδίας  ιδιότητος  εποίησεν  αυτόν 

24  2*φθόνω  δε  διαβόΧου  θάνατος  είσηΧθεν  εις  τον  κόσμον, 
^'πειράζουσιν  δε  αυτόν  οι  της  εκείνου  μερίδος  οντες. 

III    ι        1  Αικαίων  δε  ψυχαϊ  εν  χειρί  θεοΰ, 
και  ου  μη  άψηται  αυτών  βάσανος. 

2  2εδοξαν  εν  όφθαΧμοϊς  άφρόνων  τεθνάναι, 
και  εΧογίσθη  κάκωσις  η  έξοδος  αυτών, 

3  3  και  77  αφ'  ημών  πορεία  συντριμμα· 
ο'ι  δε  είσιν  εν  ειρήνη. 

4  4 και  γαρ  εν  υψει  άνθρώπων  εάν  κοΧασθώσιν, 

15  οπ... αυτού  (ι°)  ΓΟ.ςοΓ  Α1  16  ελογισθημεν]  εγενηθημεν  Χ*  (ελογ.  ΝΑ 
Χοίι)  17  ιδωμεν]  και  ειδωμεν  Χ*  (ίιτιρΓοΙ)  και  Η0·3)  19  εττιεικειαι/ 
Β3ί)  |  δικάσωμεν]  δοκιμασωμεν  ΧΑ  21  ελογισαντο]  ελογισθησαν  Χ* 
{•σαντο  Χ^·"1)  |  απετνφλωσεν]  ετνφλωσεν  Χ  22  αντου]  θυ  Βα,)ηη>>ΓΧΑ  | 
ψυχών]  ψυχαν  Χ*  (πιο)  {-χων  Χ0··1)  23  εττ]  εττι  Χ  25  μεριδος]  μ 
.ςυροΓΗΟΓ  εΐ  δ  5πρ  Γαχ  Α3ί  III  2  εδοξαν]  +  γαρ  Χ^"1  |  αφρόνων]  φρον 
*ιιρ  ΓΠ8  Β"*  3  ημων]  -η  Βίδ  50Γ  Β  |  ποριά  ΧΑ 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΑΑΩΜΩΝΟΣ 

Β  η  ελπις  αυτών  αθανασίας  πλήρης· 
5  και  ολίγα  παιδευθεντες  μεγάλα  εύεργετηθήσονται,  5 

οτι  ό  θεος  επείρασεν  αυτούς 
κα\  εύρεν  αυτούς  άξιους  εαυτού· 

6ώς  χρυσον  εν  χωνευτηρίω  εδοκίμασεν  αυτούς,  6 
και  ως  όλοκάρπωμα  θυσίας  προσεδεζατο  αυτούς. 

7  κα\  (ν  καιρώ  επισκοπής  αύτών  άναλάμψουσιν,  7 
και  ως  σπινθήρες  εν  καλάμη  διαδραμούνται· 

ε κρινούσιν  εθνη  και  κράτη σουσιν  Χαών,  8 
και  βασιλεύσει  αύτών  Κύριος  είς  τους  αιώνας. 

9  οι  πεποιθότες  ε  π*  αύτω  συνήσουσιν  άλήθειαν,  9 
κα\  οι  πιστοί  εν  άγάπ-η  προσμενούσιν  αύτω, 

οτι  χάρις  κα\  έλεος  τοις  εκλεκτοϊς  αύτού. 

,ΰοΙ  δε  ασεβείς  καθ*  α  ελογίσαντο  εξουσιν  επιτιμίαν,  ίο 
οί  άμελήσαντες  του  δικαίου  και  τού  κυρίου  άποστάντες. 

;    1ισοφίαν  γάρ  κα\  παιδείαν  6  εξουθενών  ταλαίπωρος,  ιι 
και  κενή  ή  ελπϊς  αύτών  και  οί  κόποι  άνόνητοι, 
και  άχρηστα  τα.  έργα  αύτών. 

12 αί  γυναίκες  αύτών  άφρονες,  ι2 
και  πονηρά  τά  τέκνα  αύτών, 
επικατάρατος  ή  γενεσις  αύτών. 

13  οτι  μακάρια  στείρα  ή  αμίαντος,  1 3 
ητις  ούκ  εγνω  κοίτην  εν  παραπτώματι, 
εξει  καρπον  εν  επισκοπή  ψυχών 

14 και  ευνούχος  ο  μη  εργασαμενος  εν  χειρι  ανομημα,  ι4 
μηδε  ενθυμηθείς  κατά  τού  κυρίου  πονηρά, 

δοθήσεται  γάρ  αύτω  τής  πίστεως  χάρις  εκλεκτή 
και  κλήρος  εν  ναω  Κυρίου  θυμηρεστερος. 

Ι    15  αγαθών  γάρ  πόνων  6  καρπός  εύκλεης,  ι  ζ 
και  αδιάπτωτος  ή  βίζα  τής  φρονήσεως. 

16 τέκνα  δε  μοιχών  άτελεστα  εσται,  τ 6 
και  εκ  παρανόμου  κοίτης  σπέρμα  άφανισθήσεται. 

17 εάν  τε  γάρ  μακρόβιοι  γενωνται,  εις  ούθεν  λογισθήσονται,  ιη 

«Α       4  πλήρης]  η  2°  5ΐΐρ  Γαδ  Β3ΐ>νί<ί  9  αληθιαν  Χ  |  τοις  βκλεκτου]  τοις 
οσιοις  Χ  ρι*  εν  Α  |  αυτού]  +  και  επισκοπή  εν  τοις  εκλεκτοί  (οσιοις  Α)  αΐ'τοΐ'  ΧΑ 
11  γαρ]  δε  Χ*  (γαρ  Χ°3)  |  παιδιαν  ΧΑ  |  κόποι]  +  αυτών  &  \  ανωνητοιΒ*^  (ανον. 
Β3ΐ3Α)  12  αι  γυναίκες]  ρΓ  και  Χ  |  γεννήσεις  Χ*  (γενεσις  Χε  α)  13  η  αμίαντος] 
οϊϊϊ  η  Ν*  (Ηαβ  Χ0·3)  |  ψύχων]  +  αυτών  Α  14  οηι  ο  Χ*  (ΗίΛ  Χ^3)  |  θνμηρε- 
στερος]  Σκίηοί  ηδύτερος'  ευνο\στΰτερος  Β3"1*         15  ο  καρπός]  οιη  ο  Β3,1ΧΑ 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΑΑΩΜΩΝΟΣ IV  ίο 

και  ατιμον  επ*  εσχάτων  το  γήρας  αυτών  Ε 
ιδ       18  εάν  τε  οξέως  τεΧευτήσωσιν ,  ουκ  εχουσιν  εΧπίδα 

ουδέ  εν  ημέρα  διαγνώσεως  παραμύθιον 

19  19γενεάς  γαρ  άδικου  χαλεπά  τα.  τέΧη. 
IV   ι        1  κρείσσων  άτεκνία  μετά  αρετής· 

αθανασία  γάρ  εστίν  εν  μνημτ]  αυτής, 
οτι  και  παρά  θεώ  γινώσκεται  και  παρά  άνθρώποις. 

2  2  παρούσάν  τε  μιμούνται  αυτήν, 
και  ποθούσιν  άπεΧθούσαν 

και  εν  τώ  αίώνι  στεφανηφοροΰσα  πομπεύει, 
τον  των  αμιάντων  αθΧων  αγώνα  νικήσασα. 

3  3  ποΧύγονον  δε  ασεβών  πΧήθος  ου  χρησιμεύσει, 
και  εκ  νόθων  μοσχευμάτων  ου  δώσει  ρίζαν  εις  βάθος, 

ουδέ  άσφαΧή  βάσιν  εδράσει· 
4  4  καν  γάρ  εν  κΧάδοις  προς  καιρόν  άναθαΧη, 

επισφαΧώς  βεβηκότα  ύπο  ανέμου  σάΧευθησεται, 
και  ύπο  βίας  ανέμων  εκριζωθησεται· 

5  5  περικΧασθησονται  κΧώνες  άτέΧεστοι, 
και  ό  καρπός  αυτών  άχρηστος,  άωρος  εις  βρώσιν 
και  εις  ούθέν  επιτήδειος· 

6  6έκ  γάρ  ανόμων  ύπνων  τέκνα  γεννώμενα 
μάρτυρές  εισιν  πονηρίας  κατά  γονέων  εν  έξετασμω  αυτών. 

7  7  δίκαιος  δέ  εάν  φθάση  τεΧευτήσαι,  εν  αναπαύσει  εσται. 

8  8γήρας  γάρ  τίμιον  ου  το  ποΧυχράνιον, 
ουδέ  αριθμώ  ετών  μεμέτρηται· 

9  9  πολιά  δέ  έστιν  φρόνησις  άνθρώποις, 
και  ηΧικία  γηρως  βίος  άκηΧίδωτος. 

ίο       Ι0εύάρεστος  τώ  θεώ  γενόμενος  ηγαπηθη, 
και  ζών  μεταξύ  άμαρτωΧών  μετετέθη- 

18  εαν  τε  οξ.  τεΧευτήσωσιν]  εαν  τε  γαρ  οξ.  τεΧεντησονσιν  εις  ουδέν  \ογι-  ΝΛ 
σθησονται\  και  ατιμον  επ  έσχατων  το  γήρας  αντώ\  εαν  τε  γαρ  οξέως  τεΧευτησου- 
σιν  ̂ *  (ίιηρΓοΙ)  γαρ  1)Ϊ5,  εΐ  υηο  ίηοΐ  εαν  τε  γαρ  οξ.  τελεντησονσιν,  και  ατιμον... 
αυτώ  ςΚν-Λ)  \  εαν  τε\+γαρ  Α  |  ουκ  εχουσιν]  ονχ  εξονσιν  ϋ,Α  IV  1  κρεισ- 
σων]  +  γαρ  Κ*  (ΪπιρΓοΙ)  γαρ  Κ€·α)  |  ατεκνεια  Β*  (-νια  Β'')  2  μιμοννται\ 
τιμωσιν  Λ  |  στεφανηφοροΰσα  πομπευει]  στεφανηφορους]  αποπέμπει  Α*  (·ρον\- 
σαποπ.  Α?)  3  μοχενματων  Χ*  (μοσχ.  Ν0  ,1)  |  εδρασσει  Α  4  καν]  και 
Ν*  (καν  Κε·3)  |  αδου  Α*  (κλαδ.  ΑΒ?)  |  βεβηκοτα]  βεβιωκοτα  Ν*  (βεβηκ.  Νε·3) 
5  περικΧασθησονται]  +  αντων  ̂ *  (ΪπιρΓοΙ)  αντ.  Χ0··-1)  |  ατελέστατοι  Α  7  τε- 

Χευτήσαι] ϊηοερ  ε  Ν*  (ίηιριοί)  ε  Κ1ε;ι)  9  άνθρωποι*]  ρτ  εν  Ν<α  10  τω 
θεω]  οιτι  τω  Β:,,Ά 
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IV  II ΣΟΦΙΑ  ΣΑΛΩΜΩΝΟΣ 

τι  ήρπάγη,  μη  κακία  άΧΧάξτ]  σύνεσιν  αυτόν, 
η  δόΧος  άπατήση  ψνχήν  αυτού· 

12 βασκανία  γαρ  φαυΧότητος  άμαυροΊ  τά  καλά, 
και  ρεμβασμός  επιθυμίας  μεταλλεύει  νοΰν  άκακον. 

τ*τεΧειωθε\ς  εν  όΧίγω  επΧήρωσεν  χρόνους  μακρούς· 
14  αρεστή  γαρ  ην  Κυρίω  ή  ψυχή  αυτού, 
δια  τούτο  εσπευσεν  εκ  μέσου  πονηρίας, 

οί  δε  λαοι  ίδόντες  και  μή  νοήσαντες, 
μηδέ  θεντες  επ\  διάνοια  το  τοιούτο, 

15 ότι  χάρις  και  εΧεος  εν  τοΊς  εκΧεκτοΊς  αυτού 
και  επισκοπή  εν  τοϊς  δσίοις  αυτού. 

ι6  κατακρίνει  δε  δίκαιος  καμων  τους  ζώντας  ασεβείς, 
και  νεότης  τεΧεσθεισα  ταχέως  ποΧυετές  γήρας  άδικοι 

17  οψονται  γαρ  τεΧευτήν  σοφού, 
και  ου  νοήσουσιν  τ'ι  εβουΧεύσατο  περϊ  αυτού, 
καϊ  εις  τί  ήσφαΧίσατο  αυτόν  ό  κύριος· 

18  θέτονται  και  εζουθενήσουσιν, 
αυτούς  δε  ό  κύριος  εκγεΧάσεται· 

19 και  έσονται  μετά  τούτο  είς  πτώμα  άτιμον 
και  εις  ϋβριν  εν  νεκροϊς  δι  αιώνος, 

οτι  ρήξει  αυτούς  άφωνους  πρηνεϊς, 
και  σαΧεύσει  αυτούς  εκ  θεμεΧίων 

κα\  εως  εσχάτου  χερσωθησονται, 
και  έσονται  εν  οδύνη, 

και  ή  μνήμη  αυτών  άποΧειται. 

20 ζΧευσονται  εν  συΧΧογισμω  αμαρτημάτων  αϊτών  δειλοί, 
και  εΧεγξει  αυτούς  εξ  εναντίας  τά  άνομήματα  αυτών. 

ιΤόΥε  στησεται  εν  παρρησία  ποΧΧή  ό  δίκαιος 
κατά  πρόσωπον  τών  ΘΧιψάντων  αυτόν 

ΝΑ       11  κακία]  ρΓ  η  &  |  οπι  αυτού  ι  °  ̂  *  (ΙιαΒ  ̂ ί^3)  [  απατήσει  £\         12  βασκα· 
νεια  ΒΒ  |  μεταλλεύει]  αάηοΐ  ανασκάπτει  εξορύσσει  Β3ηι£ίηΓ  14  ην]  εν  Κ* 
(Γ€νοο  ην  Κ0·3)  |  πονηρειας  Β*  (-ρια$  Β1*)  |  λαοι]  άλλοι  Α*  (λα  δΐιρ  ταδ  Α3)  | 
εώοντε$  ϊ\  15  οηι  εν  ι°  ̂   |  εκλεκτοί]  οσίου  Α  |  οσίου]  εκλεκτού  Α 
16  καμων  Β*1*  Κ]  θανών  ΒΜ<:Α  |  νεοτητος  Α  ]  οηι  ταχεωί  Ν*  (ηαΙ>  Κ0·3) 
17  ησφαλισα  Κ  18  οψονταϊ]  +  αντον  ̂ *  (ΐηαρΓΟϋ  αυτ.  Κ1)  +  γαρ  Κα3  | 
6^ου^εί/?;σοι;σΐί']  +  αντονς  (οπι  αυτούς  Κ0·3)  19  οηι  δι  Α  |  πρηνεις 
(πρηνις  Κ*  -νεις  πριννει$  Α*νλά  Γ3.3  ν  2°  Α?)]+(ηϊδΐ  ροΐΐιΐδ  αάηοϋ)  εττι 
πρόσωπον  Β3Π1£  |  έσχατων  Α          20  δειλοί]  δ?;\οι  ̂ ε·3 

6ιο 



ΣΟΦΙΑ  ΣΑΛβΜΩΝΟΣ V  12 

και  των  άθετούντων  τους  πόνους  αυτόν.  Β 

2  21δόντες  ταραχθησονται  φόβω  δεινω, 
και  εκστησονται  β»τ>£  τω  παραδόξω  της  σωτηρίας- 

3  3ερούσιν  εν  εαυτοίς  μετανοούντες, 
κα\  δια  στενοχωρίαν  πνεύματος  στενάξονται 

Ούτος  ην  ον  εσχομεν  ποτε  εϊς  γέλωτα 

4  και  εις  παραβολην  όνειδισμού,  Αοι  άφρονες- 
τον  β'ιον  αυτού  ελογισάμεθα  μαν'ιαν 

και  την  τελευτην  αύτοΰ  ατιμον 
5  3  πώς  κατελογίσθη  εν  υιοϊς  θεού, 

και  εν  άγίοις  ό  κλήρος  αυτού  εστίν; 

6  6άμα  επλανηθημεν  άπο  οδού  αληθείας, 
και  το  της  δικαιοσύνης  φως  ουκ  ελαμψεν  ημιν, 

και  ό  ήλιος  ουκ  άνετειΧεν  ημ'ιν 
η        1  ανομίας  ενεπλησθημεν  τρίβοις  και  άπωΧείας, 

και  διωδευσαμεν  έρημους  άβατους, 
την  δε  όδον  Κυρίου  ουκ  εγνωμεν. 

8  8τι  ώφεΧησεν  ημάς  η  ύπερηφανία; 
και  τι  πλούτος  μετά  άΧαζονίας  συμβεβληται  ημιν ; 

9  9 παρηΧθεν  εκείνα  πάντα  ώς  σκιά 
και  ώς  αγγελία  παρατρεχουσα· 

ίο       10 ώς  ναυς  διερχόμενη  κυμαινόμενον  ϋδωρ, 
ης  διάβασης  ουκ  εστίν  Ίχνος  εύρειν, 

ούδε  άτραπον  τρόπιος  αύτης  εν  κύμασιν- 
ιι       11  η  ώς  ορνεου  διιπτάντος  άερα 

ούθεν  ευρίσκεται  τεκμηριον  πορείας, 
πληγή  δε  μαστιζόμενον  ταρσών  πνεύμα  κοϋφον 

και  σχιζόμενον  βία  ροιζου, 
κινουμένων  πτερύγων  διωδεύθη, 

και  μετά  τούτο  ούχ  ευρέθη  ση  μείον  επιβάσεως  εν  αύτώ- 
ΐ2       12η  ώς  βέλους  βληθεντος  επ\  σκοπον 

V  2  σωτήριας]  +  αντον  Κ  3  ερονσιν]  \π  και  Α  |  οιη  εν  Κ*  (Ιια1>  Κε·3)  | 
στενα^ονται]  στ*.ναζονσι\  Κ  +  οι  και  ερονσιν  Κ*  +  και  ερονσιν  \&  ΆΑ  4  ατι- 
μιαν  Κ*  (-μον  Κί;ι)  6  αληθιας  ΚΑ  |  ελαμψεν]  επελαμψεν  ς\  \  ημιν  ι°]  ρΓ 
61*  Α  7  απωλιας  Κ  |  διωδευσαμεν]  ωδενσαμεν  Α  |  εγνωμεν]  επεγνωμεν  Κ 
8  και]  η  Α  |  αλαζονείας  Β**>  |  συνβεβληται  Κ  9  αγγ^λαα  Β*  (-λια  Β1*) 
10  ωί]  ρΓ  η  Κ**  |  τροπιος  {-ιτιάς  Κ*  -πβωϊ  Χε  αΑ)]  τριβών  Β15  11  δια- 
πταίΊ-οί  ΒΗ,'ΚΑ  |  πορεία*,]  πονηρίας  Κ*  (ποριάς  :ι)  |  ταρσών  μαστιζόμενον 
Β*ΚΛ  |  «ρ  αυτω]  αι/τοι;  Κ*  (βν  αιτ.  Κ0··1) 
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V  13  ΣΟΦΙΑ  ΣΑΛΩΜΩΝΟΣ 

Β  τμηθεΧς  ό  άήρ  ευθέως  €ΐς  εαυτόν  άνεΧύθη, 

ώς  άγνοήσαι  την  δίοδοι/  αύτού' 
^οΰτως  και  ήμεις  γενηθεντες  εξεΧίπομεν,  ι3 

και  αρετής  μεν  σημειον  ούδεν  εσχομερ  δεϊξαι, 
εν  δε  ττ)  κακία  ημών  κατεδαπανήθημεν . 

14οτι  εΧπϊς  άσεβους  ώς  φερόμενος  χνοΰς  υπο  άνεμου,  14  (15) 
κα\  ώς  πάχνη  υπο  ΧαίΧαπος  διωχθεϊσα  λεπτή, 

κα\  ώς  καπνός  υπο  άνεμου  διεχύθη, 
και  ώς  μνεία  καταλύτου  μονοήμερου  παρώδευσεν. 

15  δίκαιοι  δε  εις  τον  αιώνα  ζώσιν,  15  (ιό) 
καΐ  εν  Κυρίω  ό  μισθός  αυτών, 
και  ή  φροντίς  αυτών  παρά  Ύψίστω. 

,6διά  τούτο  Χήμψονται  το  βασιλέων  της  ευπρεπείας  ι6  (17) 
και  το  διάδημα  του  κάλλους  εκ  χειρός  Κυρίου, 
οτι  τη  δεξιά  σκεπάσει  αυτούς, 
και  τω  βραχίονι  υπερασπιει  αυτών. 

17Χήμψεται  πανοπΧίαν  τον  ζήΧον  αυτού,  \η  (ιδ) 
και  όπΧοποιήσει  τήν  κτίσιν  εις  αμυναν  εχθρών 

ιΒενδύσεται  θώρακα  δικαιοσύνην,  ιδ  (19) 
και  περιθήσεται  κόρυθα  κρίσιν  άνυπόκριτον 

19Χήμ·^τεται  άσπίδα  άκαταμάχητον  όσιότητα,  19  (20) 
20δζυνεϊ  δε  άπότομον  οργήν  εις  ρομφαίαν,  ζο  (21) 
συνεκποΧεμήσει  δε  αύτώ  ό  κόσμος  επϊ  τους  παράφρονας. 

21  πορεύσονται  εύστοχοι  βοΧίδες  άστραπών,  21(22) 
και   ώς   άπ6  ευκύκΧου  τόξου   τών   νεφών   ε'π\  σκοπον άΧοΐινται, 

22  και  ε'κ  πετροβόΧου  θυμού  πΧήρεις  ριφήσονται  χάΧαζαι·        22  (23) 
άγανακτήσει  κατ'  αυτών  ϋδωρ  θαΧάσσης, 
ποταμοί  δε  συνκΧύσουσιν  άποτόμως· 

23άντιστήσεται  αυτοϊς  πνεύμα  δυνάμεως,  23  (24) 
και  ώς  ΧαιΧαψ  εκΧικμήσει  αυτούς· 

12  διοδον]  οδον  £<*  (δωδ.  Κ0·*)  13  γεννηθέντες  Χχ\  |  εξελειπομεν  Α 
14  και  ως  μνεία]  ως  μνιαν  ̂ *  η  ως  μνια  &\ε·Ε  |  μονημερον  Κ  |  παρώδευσεν]  διω- 
δενσεν  ̂ *  (παρωδ.  £\ε·3)  16  ευπρεπιας  Ο,  \  τη  δεξιά]  δεξιά  κν  £·$  \  υπε- 

ρασπιει] υπερασπίσει       (-7Γΐ€ΐ  Κ0·3)  |  αντων]  αυτού  Κ*  (-των  Κ0·3)  17  το 
ξη\ο%  Κ*  (τον  ζηλον  &°·Ε)  |  οπλοποιησει]  οδοποιησει  Κ*  (οπλ.  Κ.0  *)  18  δι- 
καιοσυνης  Κ  20  συνπολεμησει  &  |  οπι  δε  2°  Α  21  νεφών]  νεφελών  Κ 
22  οπι  και  Ν*  (ΙιςΛ  Κ€·3)  |  πλήρης  Κ.|  δε]  τε  Ν*  (δε  Ν^3)  |  σνγκλνσονσιν  ΒΆ]3 συνκλυουσιν  Α  23  εκλιμμησει  Α 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΑΑΩΜΩΝ02 VI  12 

και  (ρήμωσα  πασα  την  γήν  ανομία, 
και  η  κακοπραγία  περιτρέψει  θρόνους  δυναστών. 

VI    (2)  ι        ̂ Ακούσατε  ουν,  βασιλείς,  και  συνετέ· 
μάθετε,  δικασταϊ  παράτων  γης· 

(3)  2        2 ένωτίσασθε,  οί  κρατούντες  πλήθους 
και  γεγαυρωμένοι  έπι  οχλοις  εθνών. 

(4)  3        3  οτι  εδόθη  πάρα  του  κυρίου  η  κράτησις  υμ7ν, 
και  η  δυναστεία  παρά  Ύψιστου, 

ος  εζετάσει  υμών  τα  εργα  και  τάς  βουλάς  διεραυνησει· 
(5)  4        4οπ  υπηρέται  οντες  της  αυτού  βασιλείας  ουκ  εκρίνατε  ορθώς, 

ουδέ  έφυλάξατε  νόμον, 
ούδέ  κατά  την  βουλην  του  θεου  έπορεύθητε. 

(ό)  5        5φρικτώς  και  ταχέως  επιστησεται  ύμίν, 
οτι  κρίσις  απότομος  εν  τοΊς  ύπερέχουσιν  γίνεται. 

(7)  6        6ό  γάρ  ελάχιστος  συγγνωστός  εστίν  ελέους, 
δυνατοί  δε  δυνατώς  έτασθησονται· 

(δ)  7        7οΰ  γάρ  ύποστελειται  πρόσωπον  6  πάντων  δεσπότης, 
ουδέ  εντραπησεται  μέγεθος· 

οτι  μικρόν  και  μέγαν  αύτός  εποίησεν, 
ομοίως  τε  προνοεί,  περϊ  πάντων 

(9)  8        8τοΤγ  δε  κραταιοΐς  Ισχυρά  εφιστάται  εραυι 
τα. 

ιαν. 

(χο)  9 
Ινα  μάθητε  σοφίαν  και  μη  παραπέσητε. 

(ιι)  ίο       10οι  γάρ  φυλάζαντες  όσίως  τά  οσια  όσιωθησονται, 
και  οί  διδαχθέντες  αυτά  εύρησουσιν  άποΧογ 

(ιβ)  ιι        11  επιθυμήσατε  ούν  τών  Χόγων  μου, 
(        ποθήσατε  και  παιδευθησεσθε. 

(13)  ΐ2       12  Ααμπρά  και  αμάραντος  έστιν  ή  σοφία, 
και  ευχερώς  θεωρείται  ύπ6  τών  άγαπώντων  αυτήν 

23  πασαν  Βη,,ΧΑ  |  κακοπραγεια  Β* Α  (-για  Β''Κ)  VI  1  βασιλεύς  Κ*  ΝΑ 
(-λβίΐ  Ν^νκΐ)  <-·<·)  2  οχλονς       (-λοίί  Κε·3)  3  του  κνριον]  οχη  τον  Α  | 
δνναστια  ΚΑ   |  εξετάσει]  εξεται  Κ   \  διεραυνησει  (διερευν.  Βη1)Α)]  εξεραυνησει 

(εξερενν.  Κ*-·0)  5  νπερεχουσι  Κ  6  συγγνωστός]  ευγνωστος 
£\*  συγν.  («ίο)  Κ°**Α  |  ελεου  Α  7  προνοείται  ς\  8  επισταται  Β  | 
έρευνα  Βί1,,ΚΑ         10  τα  οσια  οσιωί  Κ*  (οσια>5  τα  οσια  ̂ ε·α)         12  αυτ^]  + 
και  ευρίσκεται  υπο  των  ζητονντων  αυτήν  Β;,,,"^ΧΑ 
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νι  ΐ3 ΣΟΦΙΑ  ΣΑΛΩΜΩΝΟΣ 

13 φθάνει  τους  επιθυμούντας  π  ρογνωσθήναι.  ι3  (ι4) 
Ι4ό  όρθρίσας  επ'  αυτήν  ου  κοπιάσει,  ι4  (15) 

πάρεδρον  γαρ  εύρησει  των  πυΧών  αυτού. 

Ι5τ6  γαρ  ενθυμηθήναι  περ\  αυτής  φρονήσεως  τεΧειότης,  ι5  (ιό) 
και  6  άγρυπνήσας  δι   αυτήν  ταχέως  αμέριμνος  εσταΐ' 

ι6οτι  τους  άξιους  αυτής  αΰτη  περιέρχεται  ζητούσα,  ι6  (17) 
και  εν  ταΐς  τρίβοις  φαντάζεται  αυτοίς  ευμενώς, 
και  εν  πάση  επινοία  νπαντα  αύτοις. 

17  αρχή  γαρ  αυτής  ή  άΧηθεστάτη  παιδείας  επιθυμία,  ιγ  (ιδ) 
ι8φροντ\ς  δε  παιδείας  αγάπη,  ιδ  (19) 

άγάπη  δε  τήρησις  νόμων  αυτής, 

προσοχή  δε  νόμων  βεβαίωσις  άφθαρσ'ιας, 
Ι9άφθαρσία  δε  εγγύς  είναι  ποιεϊ  θεού'  ιρ  (20) 

20  επιθυμία  αρα  σοφίας  άνάγει  επ\  βασιΧείαν.  2ο  (21) 
21  εϊ  οΰν  ήδεσθε  επ\  θρόνοις  και  σκήπτροις,  τύραννοι  Χαών,  2ΐ  (22) 

τιμήσατε  σοφίαν,  Ίνα  εις  τον  αιώνα  βασιΧεΰσητε. 

22τί  δε  εστίν  σοφία  και  πώς  εγενετο  άπαγγεΧώ,  22  (24) 
και  ουκ  αποκρύψω  ύμιν  μυστήρια, 

αλλά  άπ'  αρχής  γενέσεως  εξιχνιάσω 
και  θήσω  εις  το  εμφανές  την  γνώσιν  αυτής, 
κα\  ού  μή  παροδεύσω  τήν  άΧήθειαν 

'3οϋτε  μήν  φθάνω  τετηκότι  συνοδεύσω,  23  (25) 
οτι  ούτος  ού  κοινωνήσει  σοφία. 

2*πΧήθος  δε  σοφών  σωτηρία  κόσμου,  24  (26) 
κα\  βασιΧεύς  φρόνιμος  εύσταθία  δήμου. 

25  ώστε  παιδεύεσθε  τοις  ρήμασίν  μου,  και  ώφεΧηθήσεσθε.        25  (27) 

Έίμϊ  μεν  κάγώ  θνητός  'ίσος  άπασιν, 
και  γηγενούς  άπόγονος  π ρωτοπΧαστου' 

και  εν  κοιλία,  μητρός  εγΧύφην  σαρξ 

VII 

ΝΑ       13  επιθυμούντα*]  +  αυτήν  Χ  14  επ]  προ*  Α  |  πυλών]  πλούτων  Χ* 
(πυλ.  Κε·3)  15  περι  αυτής  ενθυμηθήναι  Ν  16  Οίτι  αυτη  Ν  |  υπαντα] 
άπαντα  ΧΑ  17  η  αληθ.]  η  χα&      ίαπι  αηίοα  ϊηιρΓοΙ)  Κ?  |  παιδία*  Κ  (ίίεηι 
ιδ,  ΧΑ)  18  αγάπη  ι°]  επιθυμία  Ν*  (αγ.  Ν1)  |  τηρήσει*  Χ  |  αφθαρσία  Χ* 
(-σια*  Χε·3)  20  επιθυμία*  Χ*  (-μια  |  αρά]  γαρ  Χ  ρΓ  γ  Α*  |  οπα  σοφία* 
Χ*  (ΚαΒ  Να3)  |  ανάγει]  αναιρεί  Ν*  (αναγ.  Νε·3)  22  τι*  Ν*  (τι  Ν0·3)  | 
αποκρύψω]  απο^ρ.  (ηϊδΐ  αποπρ.)  Χ*  (αποκρ.  Χε·3)  23  κοινωνεί  Α  24  βυ- 
σταθεια  Α  VII  1  θνητό*]  +  ανο*  (δΐίρεΓδΟτ)   Β3ΐ>Α  |  απογονον  Ν* 
(-νο*  &Λ) 
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VII  15 

2  Σδεκαμηνιαίω  χρόνω,  παγε\ς  εν  αιματι  Β 
εκ  σπέρματος  ανδρός  και  ηδονής  υπνω  συνεΧθούσης· 

3  3 και  εγώ  δέ  γενόμενος  έσπασα  τον  κοινόν  αέρα, 
και  επι  την  όμοιοπαθή  κατέπεσον  γήν, 

πρώτην  φωνήν  την  όμοίαν  πασιν  'ίσα  κλαίων 
4  4 εν  σπαργάνοις  άνετράφην  κα\  εν  φροντίσιν. 
5  5ούδ6ίί  γαρ  βασιλεύς  ετέραν  εσχεν  γενέσεως  αρχήν 
6  6 μία  δέ  πάντων  ε'ίσοδος  εις  τον  βίον  εξοδός  τε  'ίση. 
7  7 δια  τούτο  εύξάμην,  κα\  φρόνησις  εδόθη  μοί' 

επεκάλεσάμην,  και  ήλθέν  μοι  πνεύμα  σοφίας. 

3        %προέκρινα  αυτήν  σκήπτρων  κα\  θρόνων, 
κα\  πΧούτον  ουδέν  ήγησάμην  εν  συγκρίσει  αυτής· 

9        9ούδέ  ώμοίωσα  αυτί}  Χίθον  άτίμητον, 
οτι  ό  πας  χρυσός  εν  όψει  αυτής  -ψάμμος  όλίγη, 
και  ως  πηλός  Χογισθήσεται  άργυρος  εναντίον  αυτής- 

ίο       10 υπέρ  υγείαν  κα\  εύμορφίαν  ήγάπησα  αυτήν, 
κα\  προειΧόμην  αυτήν  άντ\  φωτός  'εχειν, 
οτι  ακοίμητον  το  εκ  ταύτης  φέγγος. 

ιι  ·     τιηΧθεν  δέ  μοι  τα.  αγαθά  όμοΰ  πάντα  μετ  αυτής, 
και  αναρίθμητος  πΧοΰτος  εν  ταΊς  χερσιν  αυτής· 

ΐ2       12 εύφράνθην  δέ  έπ\  πάντων,  οτι  αυτών  ηγείται  σοφία, 
ήγνόουν  δε  αυτήν  γένεσιν  είναι  τούτων. 

13       Ι3αδολω?  τε  εμαθον,  άφθόνως  τε  μεταδίδωμι, 
τον  πΧούτον  αυτής  ουκ  αποκρύπτομαι· 

ΐ4       14άνεκΧιπής  γαρ  θησαυρός  εστίν  άνθρώποις, 
ον  οι  χρησάμενοι  προς  θεόν  έστείΧαντο  φιΧίαν, 
δια  τάς  εκ  παιδείας  δωρεάς  συσταθέντες. 

ΐ5       15έμο\  δέ  δώη  ό  θεός  ειπείν  κατά  γνώμην 
και  ένθυμηθήναι  άζίως  τών  δεδομένων , 

οτι  αυτός  κα\  τής  σοφίας  οδηγός  έστιν  . 
και  τών  σοφών  διορθωτής. 

2  ύπνου  Κ  3  κατέπεσα  Κ  \  πασιν]  απασι  Κ  |  οπι  κτα  Κ  4  ανε·  ΝΑ 
στραφην  Α  |  οηι  εν  2°  ΚΑ  5  βασιλέων  Α  β  βιον]  κυσμυν  Κ 
7  ηνξαμην  ΚΑ  9  αυτη]  αντην  Α  |  ψαμμο$]  ρΓ  α>ϊ  Κ'  1  10  υ~γειαν 

"*Κ)]  υγιειαν  Βη?,,Α  |  προειλαμην  Α  11  αγαθά]  αγα  Κ*  +  θα 
« :-■'·"«  |  ταυ  χερσιν]  οηι  ταίϊ  Β^Α  χειρι  Κ  12  ηνφρανθην  Α  | ττ  'τω  ,  πασιν  ΚΑ  |  ηγνοουν]  ηγνοων  ΚΓ-;ινίς1  (ρο^Ιοα  Γ.Ί5  ω)  \  γενεσιν]  γ€ν*  τιν 

Λ  13  τε  ι°]  δβ  Κ  |  αφθονως  τε]  φθονωτ  τε  Μΐρ  ::  14  εοτιν 
θησαυρός  Κ  |  χρησάμενοι]  κτησαμενοι  Κ(;;ιν'ί1  (^ιιρ€Γ50Γ  κ)  Α   ι   παιδιαι  ΚΑ 15  δεδομένων]  λεγομένων  ΚΑ 



νπ  ιό ΣΟΦΙΑ  ΣΑΑΩΜΩΝΟΣ 

.6Λ.   ^    -Α-^  λθ €^  γαρ  χειρι  αυτού  και.  ημείς  και  οι  Λόγοι  ημων, 
πασά  τε  φρόνησις  κα\  εργατειών  επιστήμη. 

17 αυτός  γαρ  μοι  εδωκεν  των  όντων  γνώσιν  άψευδη, 
είδεναι  συστασιν  κόσμου  και  ενεργειαν  στοιχείων, 

ιΗάρχην  και  τεΧος  κα\  μεσότητα  χρόνων, 
τροπών  αΧΧαγάς  και  μεταβοΧάς  καιρών, 

19  ενιαυτών  κύκΧους  κα\  αστέρων  θέσεις, 
20 φύσεις  ζώων  και  θυμούς  θηρίων, 

πνευμάτων  βίας  καί  διαλογισμούς  ανθρώπων, 
διαφοράς  φυτών  και  δυνάμεις  ριζών. 

2ϊοσα  τε  εστίν  κρυπτά  και  εμφανή  εγνων 
22η  γάρ  πάντων  τεχνιτις  εδίδαξέν  με  σοφία. 

'22)ΙΈσ"τιι>  γάρ  εν  αυτί]  πνεύμα  νοερόν,  άγιον, 
μονογενές,  ποΧυμερες,  Χεπτόν, 

εύκίνητον,  τρανόν;  άμόΧυντον, 
σαφές,  άπημαντον,  φιΧάγαθον,  οξύ, 

άκώλυτον,  εύεργετικόν,  23φιΧάνθρωπον, 
βέβαιον,  άσφαΧες,  άμεριμνον, 

παντοδύναμον,  πανεπίσκοπον, 
και  δια  πάντων  χωρούν  πνευμάτων 
νοερών  καθαρών  Χεπτοτάτων. 

Μ πάσης  γάρ  κινήσεως  κινητικώτερον  σοφία, 
διηκει  δε  και  χωρεί  διά  πάντων  διά  την  καθαρότητα. 

25άτμ\ς  γάρ  εστίν  της  τού  θεού  δυνάμεως, 
και  απόρροια  της  τού  παντοκράτορος  δόξης  ειλικρινής- 
διά  τούτο  ούδεν  μεμιαμμενον  εις  αύτην  παρεμπίπτει. 

'-'6 απαύγασμα  γάρ  εστίν  φωτός  άιδίου, 
καί  εσοπτρον  άκηΧίδωτον  της  τού  θεόυ'  ενεργείας, 
καί  εικών  της  άγαθότητος  αυτού. 

27 μία  δε  ουσα  πάντα  δύναται, 
και  μένουσα  εν  αυτί)  τά  πάντα  καινίζει, 

ΝΑ       16  εργατιών  £\Α          17  ενεργιαν  Κ          19  ενιαντου  ̂ *  {-των  Κ0··"1)  Α  \ 
κύκλου  ̂ *  (-κλονς  ̂ ·α)  |  άστρων  £<*  (-τερων  Ν0-3)  |  θεσις  ΚΑ  20  φνσιί 
Βί\Α  I  θυμούς]  νομούς  Κ*  (Γενοο  θνμ.  Κ0·3)  |  θηρίων]  ρν  και  Κ  (ίΐϊψΓοΐ)  και 
Κ?)          22  η          Α1  |  οηι  εν  Α  |  ενεργετον  Κ*  (-τικον  Κ0·»)  23  παντε- 
πισκοπον  ίΚ^8»  £·εΑ            24  καθαριότητα  \\*  (Γ3.5  ι  Κ?)  25  εστι  Κ  \ 
αποροια  £ν*  (αττορρ.  Κε·3)  |  ειλικρινής]  ιλικρινειας  Α  26  ενεργιας  Κ 
27  αντη]  εαντη  Α  |  τα  πάντα]  οιη  τα  Α 
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και  κατά  γενεάς  εις  ψυχάς  όσιας  μεταβαίνουσα  Β 
φίλου:  θεού  και  προφήτας  κατασκευάζει 

23       2Βούθέν  γάρ  αγαπά  6  θεός  ει  μη  τον  σοφία  συνοικούντα. 
29       '9  εστίν  γάρ  αυτη  ευπρεπέστερα  ηλίου, 

και  υπ  ε  ρ  πάσαν  άστρων  θέσιν. 

φωτι  συνκρινομένη  ευρίσκεται  προτερα- 
ίο 3,0  τούτο  μεν  γάρ  διαδέχεται  νυξ, 
σοφία:  δε  ουκ  άντισχύει  κακία. 

VIII    ι         'διατείνει  δε  από  πέρατος  εις  πέρας  εύρώστως, 
και  διοικεί  τά  πάντα  χρηστώς. 

ι        2Ταύτην  έφίΧησα  και  εξεζήτησα  έκ  νεότητός  μου, 
και  έζήτησα  νύμφην  άγαγέσθαι  έμαυτω, 
και  εραστής  έγενόμην  του  κάλλους  αυτής. 

3  3 εύγένειαν  δοξάζει  συμβίωσιν  θεοΰ  έχουσα, 
και  6  πάντων  δεσπότης  ήγάπησεν  αυτήν 

4  4 μυστις  γάρ  εστίν  της  του  θεού  επιστήμης, 
και  αιρετις  των  έργων  αυτοΰ. 

5  5ίΐ  δ«  πλοϋτός  εστίν  επιθυμητόν  κτήμα  εν  βίω, 
τί  σοφίας  πλουσιώτερον  της  τά  πάντα  5  εργαζομένης ;  §0 

6  6βι  δε  φρόνησις  εργάζεται, 
τις  αυτής  των  όντων  μάλλον  εστίν  τεχνίτις; 

η         "και  €ΐ  δικαιοσύνην  αγαπά  τις, 
01*  πόνοι  ταύτης  εϊσΧν  άρεταί- 

σωφροσυνην  γάρ  και  φρόνησιν  εκδιδάσκει, 
δικαιοσύνην  και  άνδρείαν, 
ων  χρησιμώτερον  ουδέν  εστίν  εν  βίω  άνθρώποις. 

δ         ?'εΙ  δέ  και  πολυπειρ'ιαν  ποθεί  τις, 
οίδεν  τά  αρχαία  και  τα  μέλλοντα  εικάζειν, 

έπίσταται  στροφάς  λόγων  και  λύσεις  αινιγμάτων, 
σημεία  και  τέρατα  προγινώσκει 

27  ττροσφητας  Κ*  (προφ.  Ν1)  28  ουθεν]  ουδέν  £\Α  |  ο  θ  ς  αγάπα  Α  |'  ο  ΝΛ(' 
θεον]  θος  Κ°·°  (ροδίεα  Γβνοο  αϊ  νκΐ  ο  θς)  29  ευπρεπρεστερα  Ν*  (ρ  ι°  ίηιρΓϋΙ) 
ηιοχ   ΓΛ8         |  άστρων]  αστέρων   Α  |  συγκρινόμενη  Β3·3  Α  30  σοφίας  | 
σοφία  £\*  (-φιας  6$€Λ)  σοφιαν  Λ  |  ονκ  αντισχνει]  ου  κατισχύει  £\Α  (-σχνι) 
VIII  1  ευ  Ι»Α*]  εττι  ̂ Α;ι  |  διοικείται  Α  3  ευγενιαν  Κ  5  πλουσιώτερον] 
τιμιωτερον  Κ  \  εργαζομένης]  περιεργαξ.  \\*  (περί  ίιηρΓοΙ)  ί^1  ?ε·3(νί<1))  ίηαρ 
\'ζομενης  0        6  τεχνίτης  7  σωφροσύνης  Λ  |  ανδριαν  ΚΑίΙ        8  πολυ- 
πειριαν  Ρ>''^^^  (-ρειαν  I}*)]  πολυπειραν  Α  |  οιδε  Κ*   {-δεν  Κ0·*)  |  εικα^ιι  £ν 
(Γ3.ϋ  ν)  Α  |  λΐ'σΐ5  Β*ΚΑ0  (-σει$  Ββ1)) 
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νιπ  9 ΣΟΦΙΑ  ΣΑΑΩΜΩΝΟΣ 

Β  και  (κβά<Τ€ΐς  καιρών  και  χρονών. 

9εκρινα  τοίννν  ταντην  άγαγεσθαι  προς  συμβίωσιν,  ο 
6ίδώ$·  οτι  εσται  μοι  σύμβουλος  αγαθών, 

ί\        και  παραίνεσις  φροντίδων  καϊ  λύπης. 

10εξω  δι'  αυτήν  δόξαν  εν  οχλοις,  ίο 
και  τιμήν  παρά  πρεσβυτεροις  6  νεος' 

11  οξύς  εύρεθήσομαι  εν  κρίσει,  ιι 
και  εν  οψει  δυναστών  θαυμασθήσομαΐ' 

12σιγώντά  με  περιμενούσιν,  και  φθεγγομίνω  προσεξουσιν,  ΐ2 
και  λαλούντος  επ\  πλεΐον 

χείρα  επιθήσουσιν  επ\  στόμα  αυτών. 

Ι3εξω  δι'  αυτήν  άθανασίαν,  1 3 
και  μνήμην  αιώνιον  το7ς  μετ   ε  με  απολείψω. 

14 διοικήσω  λαούς,  και  έθνη  ύποταγήσεταί  μοι'  ι\ 
15φοβηθήσονταί  με  άκούσαντες  τύραννοι  φρικτοί,  ι$ 
εν  πλήθει  φανοΰμαι  αγαθός  και  εν  πολεμώ  ανδρείος. 

16 είσελθών  εις  τον  οίκόν  μου  προσαναπαύσομαι  αυτή·  ι6 
ου  γάρ  εχει  πικρίαν  ή  συναναστροφή  αυτής, 

ούδε  όδύνην  ή  συμβίωσις  αυτής, 
άλλα.  εύφροσύνην  και  χαράν. 

17 ταύτα  λογισάμενος  εν  ε'μαυτώ  \η 
και  φροντίσας  εν  καρδία  μου 
οτι  εστίν  αθανασία  εν  συγγένεια  σοφίας, 

18 και  εν  φιλία  αυτής  τερψις  αγαθή,  1 8 
και  εν  πόνοις  χειρών  αυτής  πλούτος  άνεκλιπής, 

και  εν  συνγυμνασία  ομιλίας  αυτής  φρόνησις, 
και  εϋκλεια  εν  κοινωνία  λόγων  αυτής, 

περιηειν  ζητών  οπως  λάβω  αυτήν  είς  εμαυτόν. 

19παϊς  δε  ημην  εύφυής,  19 
ψνχής  τε  ελαχον  αγαθής, 

ΝΑΟ       9  άγαγεσθαι  ταύτης  Α  |  οπί  άγαγεσθαι  Ο  |  συνβουλος  Ο  10  οχλω  Ο 
12  χείρα]  χείρας  £\  χείρα  δε  €  |  στόμα]  ρν  το  Κ*  (οιη  το  Ν0·3)  13  αθα- 
νασιαν~\-\-  \και  τιμήν  παρα..  (εναη  12  ίεΐ"ε  ΙίΙΙ  φΐαβ  5€φ  1ε§  ΓοΓί  [του  παντο- 
κρα]τορος)  Ο  |  απολείψω]  καταλιψω  Ο  14  υποταγησονται  δ<α·3  15  φανοΰ- 

μαι] φανησομαι  Ο  16  συνβιωσις  Ο  17  αθανασία  εστίν  Β3ΝΑΟ  |  εν 
συγγένεια  (συγγενια  ̂ Α  σννγενια  (?)]  οηι  εν  Κ*  (ΙιαΙ)  Κ0·3)  18  φιλιαντης 
Α  |  τερψις]  τρεψι$  Ο  |  αγαθή]  γαθη  δΐιρ  Γ3.5  Α3  |  πλούτος]  τερφις  Κ*  (π\. 
^ε·3)  |  ανεκλειπης  Α  \  συνγυμνασια  (συγγ.  Β311)]  γυμνάσια  Ο  |  ομιλία  Α  | 
φρονήσεις  Α  \  ευκλεια]  ευκλεης  ΑΟ  |  λαβω]  αγαγω  Κ 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΑΛΩΜΩΝΟΣ IX  ΙΟ 

2ο  20μάΧΧον  δε  αγαθός  ων  ηΧθον  είς  σώμα  άμίαντον.  Β 
ζι       21γνονς  δε  οτι  ουκ  άΧΧως  εσομαι  εγκρατής  εάν  μη  ό  θεος  δω, 

και  τούτο  δ'  ην  φρονησεως  το  είδέναι  τιι/ο$·  η  χάρις, 
ένέτνχον  τω  κνρίω  και  έδΐηθην  αυτού, 

και  είπον  ε'£  οΧης  της  καρδίας  μου 

ι         Γθεε  πατέρων  και  Κνριε  τον  έΧέονς  σον, 
ό  ποιησας  τα  πάντα  έν  λόγω  σον, 

2  2 και  τη  σοφία  σον  κατεσκενασας  ανθρωπον 
Ίνα  δεσπόζη  των  νπο  σον  γενομένων  κτισμάτων, 

3  3 και  διέπη  τον  κόσμον  έν  όσιότητι  και  δικαιοσύνη, 
και  έν  εχιθντητι  ψνχης  κρίσιν  κρίνη' 

4  4δόί  μοι  την  των  σων  θρόνων  πάρεδρον  σοφίαν, 
και  μη  μ*  άποδοκιμάσης  έκ  παίδων  σον. 

5  5 οτι  ε'γώ  δοΰλοϊ  σος  και  νιος  της  παιδίσκης  σον, 
άνθρωπος  ασθενής  και  όΧιγοχρόνιος 
και  (Κάσσων  εν  σννέσει  κρίσεως  και  νόμων 

6  6 καν  γάρ  τις  τ}  τέΧειος  εν  ν'ιοϊς  ανθρώπων, 
της  άπο  σον  σοφίας  άπονσης  εϊς  ονδέν  Χογισθήσεται, 

η        7  συ  με  προεΐΧω  βασιΧεα  Χαοΰ  σον 
και  δικαστή  ν  νιών  σον  και  θνγατέρων 

8  8ειπας  οίκοδομησαι  ναον  έν  ορει  άγίω  σον, 
και  εν  πόΧει  κατασκηνώσεώς  σον  θνσιαστηριον, 

μίμημα  σκηνής  άγιας  ην  π ροητοίμασας  άπ'  άρχης. 
9  9 και  μετά  σον  η  σοφία  η  είδιηα  τα  εργα  σον, 

και  παρονσα  οτε  έποίεις  τον  κόσμον, 
και  επισταμένη  τι  άρεστον  έν  όφθαΧμοΊς  σον 

και  τι  ενθές  έν  έντοΧαϊς  σον. 

ίο       10έξαπόστειΧον  αντην  έξ  άγιων  ονρανών, 
και  άπο  θρόνον  δόζης  σον  πέμ·<\τον  αντην 

ΐνα  συνπαρονσά  μοι  κοπιάση, 

21  ονκ  άλλως]  ου  καλώς  ΑΟ  |  ενκρατης  €   \  οτα  εαν  μη  ο  θεοί  δω  €  |  ΜΑΟ 
τούτο]  το  0  \  δ  ην]  δη  Κ*0  δε  Κ0-3  |  φρονησεως]  +  εστίν  0  |  η  χάρις]  οπι  η  Α 
ρ  γ  εστίν  ̂   IX  1  οιτι  σου  ι°  €        2  οΐϊι  σον  ι°  Ο  |  κατασκεύασα*  ΧΑ  | 
δεσπόζει  €  3    κρινη]  κρινι   Α  6  τι*  η]  η  τις  €  \  οηπ  ευ  Χ* 
(ΗίΐΙ>  Κε·3)  €  |  ουδέν]  ονθεν  Α€  |  ΧογισΟησονται  Ν*  (-θησεται  Ν0·3)  7  προ- 
ειλω]  προειλου  Ν  προσειλου  0  8  οίκοδομησαι]  οι  \ή$  50Γ  Χ*  (ίπιρΓοΙ) 
1°  Χ0·3)  οικοδομήσω  0  |  κατασκηνεσεω*  Α  |  μιμημασσκηνης  ^  9  ιδιηα  ΚΑ 
ειδί'εια  0  \  εποιει  0  10  σνμπαρονσα  ΒΛ  συνπαρουσαν  ̂ '  |  κοπιάσει  Ο 
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IX  II ΣΟΦΙΑ  ΣΑΛΩΜΩΝΟΣ 

και  γνω  τι  εναρεστον  εστίν  παρα  σοι. 

"οιδβ  "γαρ  εκείνη  πάντα  και  σννίει, 
και  οδηγήσει  με  εν  ταις  πράξεσί  μον  σωφρόνως, 
και  φνΧάζει  με  εν  ττ)  δόξη  αυτής* 

18  και  εσται  π  ροσδεκτά  τά  εργα  μον, 
και  διακρίνω  τον  Χαόν  σον  δικαίων, 
και  εσομαι  άξιος  θρόνων  πατρός  μον. 

Ι3τίς  γαρ  άνθρωπος  γνωσεται  βονΧην  θεον; 
η  τις  ενθνμηθησεται  τ'ι  θεΧει  6  κνριος; 

14  λογισμοί,  γαρ  θνητών  δειλοί, 
^       και  επισφαλείς  αι  επίνοιαι  ημών 

ϊζφθαρτον  γαρ  σώμα  βαρννει  ψνχην, 
και  βρίθει  το  γεώδες  σκηνος  νονν  πολνφρόντιδα. 

ι6και  μόλις  εΐκάζομεν  τά  επ\  γης·, 
και  τά  εν  χερσ\ν  ενρίσκομεν  μετά  πόνον 
τά  δε  εν  ονρανοϊς  τις  εξιχνίασεν ; 

17 βονΧην  δε  σον  τις  εγνω,  ει  μη  σι)  εδωκας  σοφίαν 
και  επεμψας  το  αγιόν  σον  πνενμα  απο  νψίστων : 

18 και  όντως  διωρθώθησαν  αι  τρίβοι  τών  επ\  γης, 
και  τά  αρεστά  σον  εδιδάχθησαν  άνθρωποι, 

(ι9'και  τη  σοφία  εσώθησαν. 

1  Αντη  πρωτόπΧαστον  πάτερα  κοσμον  ι  χ 
μόνον  κτισθεντα  διεφνΧαξεν, 

και  εξειλατο  αντον  εκ  παραπτώματος  Ιδιον, 

2εδωκεν  τε  αντώ  Ισχνν  κρατησαι  απάντων.  2 
3άποστάς  δε  απ*  αντης  άδικος  εν  όργη  αντον  3 

άδεΧφοκτόνοις  σνναπώΧετο  θνμοΊς· 
4 δι   ον  κατακΧνζομενην  γην  πάΧιν  διεσωσεν  σοφία,  ι 

δι'  εντεΧονς  ξνΧον  τον  δίκαιον  κνβερνησασα. 

ΚΑΟ       10  εστι  Α  11  οιδεν  ̂ ε·αΑΟ  |  οηΐ  εν  ι°  €  \  πραξεσιν  ΝΑ  |  αντης] 
εαυτής  Ν*  (αυτ.  Ν0·3)  12  μου  ι°]  αυτόν  Ν*  (μ.  Ν1)  |  δικαίως]  σωφρονως  ̂   \ 
θρόνων]  θρόνου  Ν*  (-νων  Νε·3)  14  επισφαλείς  ΒΝ^Α  (-λυ  Ν*0)]  ρΓ  αι  Κ* 
(ίιτιρΐΌΐ3  αι  Ν1)  15  γαιώδες  Α  16  μολυ]  μογις  ΚΑ  |  χερσιν]  ποσιν  Ν  | 
εξιχνίασε  Ο  17  συ  εδωκας]  σννεδωκας  Ο  |  απο  υψίστων]  ατο  υψηλώ\  Ν* 
(απο  υψιστ.  Κ0·3)  αφ  ύψους  Ο  18  διορθωθησαν  ΝΟ  |  των  εττι  γης]  τ.  εθνών 
εττι  της  γ.  Ο  |  και  ι°]  κε  Α  |  άριστα  Ο  |  σοφία]  +  σοι»  Κ  XI  διε0ι>λα£€  Ο 
2  τε]  δε  Ο  |  απάντων]  πάντων  ΝΑΟ  ρΓ  απο  Νς·3  4  δι  ον]  διο  Ν*  (δι  ον 
Κ0·3)  Ο  |  διεσωσεν]  εσωσεν  ΝΑΟ  |  οπι  δι  2°  Ο 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΑΛΩΜΩΝΟΣ 

Χ  14 

5  5αυτη  και  έν  ομόνοια  πονηρίας  (Ονων  συγχυθέντων  Β 
ευρεν  τον  δίκαιον,  και  έτηρησεν  αυτόν  αμεμπτον  θεω, 
και  £ΐτι  τέκνου  σπλάγχνοις  Ισχυρόν  έφΰλαζεν. 

6  6αυτη  δίκαιον  έξαπολλυ  μένων  άσεβων  έρρΰσατο 
φυγόντα  πυρ  καταβάσιον  ΤΙενταπόλεως· 

7  7  ης  ετι  μαρτΰριον  της  πονηρίας 
καπνιζομένη  καθέστηκε  χέρσος, 
και  άτελέσιν  ώραις  καρποφοροΰντα  φυτά, 
άπιστούσης  ψυχής  μνη  μείον  έστηκυια  στήλη  Αλός. 

8  Βσοφίαν  γαρ  παροδεύσαντες 
ου  μόνον  έβλάβησαν  τοΰ  μη  γνώναι  τα.  καλά, 

άλλα  και  της  αφροσύνης  άπέλιπον  τώ  βίω  μνημόσυνον, 
ίνα  έν  οίς  έσφάλησαν  μηδέ  λαθεϊν  δυνηθώσιν. 

9  9 σοφία  δε  τους  θεραπεΰσαντας  αυτήν  έκ  πόνων  έρρΰσατο. 
ίο       10αυτη  φυγάδα  όργης  αδελφοί)  δίκαιον 

ώδηγησεν  έν  τρίβοις  εύθείαις· 
εδει^εν  αυτω  βασιλείαν  θεου, 

και  εδωκεν  αυτω  γνώσιν  άγιων 
ενπόρησεν  αυτόν  έν  μόχθοις, 

και  έπληθυνεν  τους  πόνους  αυτοΰ· 
ιτ       11  έν  πλεονεξία  κατισχυόντων  αυτόν  παρέστη, 

και  έπλοΰτισεν  αυτόν 

ΐ2        ϊ2διεφύλαζεν  αύτόν  από  έχθρών, 
και  από  ένεδρευόντων  ησφαλίσατο, 

και  αγώνα  ίσχυρόν  έβράβευσεν  αυτω, 
Ίνα  γνώ  οτι  παντός  δυνατωτέρα  έστϊν  ευσέβεια. 

13  '^αυτη  πραθέντα  δίκαιον  ουκ  έγκατέλιπεν, 
άλλα  έξ  αμαρτίας  έρρύσατο  αυτόν 

14  14συνκατέβη  αυτω  εις  λάκκον, 
και  έν  δεσμοις  ουκ  άφηκεν  αυτόν, 

5  ευρεν]  εγνω  ΚΑΟ  |  θεω]  ρΓ  τω  0  |  τεκνουσσπλ.  Κ*  (γλ$  σ  ί°  Α  Ν.\<: 
6  ερυσατο  ̂   |  φευγοντα  ̂ *  (φνγ.  ς\(:  Ά)  |  καταβάσιον  πυρ  ΚΑϋ  7  η$  €Τί] 
η  εστί  (1  |  καθεστηκεν  0  I  εστηκυιη  Χ*  (-α  Κ0··"1)  εστηκυιας  Α  8  α7τελεΐ7το| 
Α  |  μνημόσυνον]  μνήμην  ρί*  (-μοσυνον  Κε·&)  9  θεραπεύοντας  Κ*  (-σαντας 
ς^ΖΛ)  ΑΟ  |  ερυσατο  0  10  αυτη]  +  και  Ο  |  α^'ων]  ανων  Ο  |  7γο*όι>5] 
κο7γοι<5  ΚΑ  11  αυτόν  2°]  +  εν  μοχθοις  ̂   12  διε0ι/λα£εΓ>]  και  εφυλ. 
ςϊ  |  7ται>τοϊ]  παντωτ  £ί*  πάντων  ϊν0··"1  |  ευσέβεια]  ρΓ  η  Α  13  εγκατελειπεν 
Α  ενκατελιπεν  ^  |  αλλα]  αλλ  Κ  |  ερυσατο  ̂ ^^  14  συγκατεβη  Κ  αΆ 
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εως  ήνεγκεν  αντώ  σκήπτρα  βασιλείας 

κα\  εζουσίαν  τυραννούντων  αύτού· 
ψευδείς  τε  εδειξεν  τούς  μωμησαμένους  αυτόν, 

και  ίδωκεν  αύτω  δόξαν  αίώνιον. 

ι$αύτη   λαον   οσιον    κα\   σπέρμα   αμεμπτον  ερρύσατο   εξ   έθνους  15 
θλιβόντων. 

ι6εΙσηλθεν  είς  ψυχην  θεράποντος  Κυρίου,  ιό 
και  αντεστη  βασιλεΰσιν  φοβεροίς  Ιν  τερασι  κα\  σημείοις. 

17 άπεδωκεν  όσίοις  μισθον  κόπων  αυτών,  \η 
ώδηγησεν  αυτούς  εν  όδω  θαυμαστή, 
και  εγενετο  αυτοίς  εϊς  σκεπην  ημέρας 
κα\  είς  φλόγα  άστρων  την  νύκτα. 

ι8διεβίβασεν  αυτούς  θάλασσαν  ερυθράν,  ι8 
καϊ  διηγαγεν  αυτούς  δι   ύδατος  πολλού· 

19τούς  δε  εχθρούς  αυτών  κατεκλυσεν,  19 
και  εκ  βάθους  αβύσσου  άνεβρασεν  αυτούς. 

ζοδια  τούτο  δίκαιοι  εσκύλευσαν  ασεβείς,  2ο 
κα\  ύμνησαν,  Κύριε,  το  όνομα  το  αγιόν  σου, 
την  τε  ύπερμαχόν  σου  χείρα  βνεσαν  ομοθυμαδόν 

21  οτι  η  σοφία  ήνοιξεν  στόμα  κωφών,  2ΐ 
κα\  γλώσσας  νηπίων  εθηκεν  τρανάς. 

*Έύόδωσεν  τα  εργα  αυτών  εν  χειρ\  προφήτου  άγιου.  ι  XI 
2διώδευσαν  ερημον  άοίκητον,  ι 

καϊ  εν  άβάτοις  έπηζαν  σκηνάς· 
3άντεστησαν  πολεμίοις,  και  ημύναντο  εχθρούς. 

Λεδίψησαν  και  επεκαλεσαντό  σε,  4 
και  εδόθη  αύτοϊς  εκ  πέτρας  άκροτόμου  ύδωρ, 

κα\  "ιαμα  δίψης  εκ  λίθου  σκληρού. 
5δι'  ων  γαρ  εκολάσθησαν  οι  εχθροί  αυτών,  5 

ΝΑΟ  14  αυτού]  αντον  Κε·&0  15  ερυσατο  Α^  16  ανέστη  Ο,*  (αντεστη  Κ^3)  | 
βασιλεύς  ̂   βασιλενσι  Α  Ο  17  μισθον  οσιοις  Α  \  αυτών]  αυτού  (-των 
Ο  |  φλόγας  Κ  \  αστέρων  &€·*ΑΟ  18  θάλασσαν]  ρν  εις  ϊ\^  \  δι]  δια  ̂   19  αν· 
των]  αυτού  ̂   \  κατεκλυσεν]  κατετταυσε]  £\*  (κατεκλ.  ί^0·3)  κατέκλυσα |  Α  |  εν 
βαθους]  εκ  θάμβους  Κ*  (εκ  β.  Κ0·3)  |  Οίη  αβύσσου  Η  \  άνεβρασεν]  αβρασεν  Κ* 
(ανεβρ.  &1)  διεβιβασεν  Ο  \  αυτούς]  +  εισηλθεν  εις  ψυχην  θεράποντος  κ7»|  και 
αντεστη  βασιλεΰσιν  φοβε\ροις  εν  τερασιν  και  σημιοις\  Χ*  (ιιηε  ίηοΐ  Κ1  °·Ά)  20  τ  ε] 
δε  Ο  |  χειραν  &^  21  εθηκε  Ο  XI  1  ευωδωσεν  Βα1)  |  αυτών]  αϊτοί1  Α  | 
προφητών  άγιων  Α  3  εχθρούς  ημύναντο  Β3^Α0 
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(ό)  (6)διά  τούτων  αύτο\  άπορούντες  εύεργετηθησαν .  Β 
(7)  6        6άντ\  μεν  πηγής  άενάον  ποταμού 

αΐματι  Χυθρώδει  ταραχθεντες 

(δ)  7        7       ε'Χεγχον  νηπιοκτόνου  διατάγματος, 
(9)  8  εδωκας  αύτοις  δαψιΧες  ύδωρ  άνεΧπίστως,  ζδείξας 

δια.  τον  τότε  δίψους  πώς  τους  ύπεναντίους  εκόΧασας. 

(ίο)  9        9οτ€  γαρ  επειράσθησαν,  καίπερ  εν  εΧεει  παιδευομενοι, 

έγνωσαν  πώς  εν  οργή  κρινόμενοι  ασεβείς  ε'βασανίζοντο· 
(ιι)  ίο       10τούτους  μεν  γαρ  ώς  πατήρ  νονθετών  εδοκίμασας, 

εκείνους  δε  ώς  απότομος  βασιλεύς  καταδικάζων  ε^ητασας, 

(12)  ιι       11  και  απόντες  δε  και  παρόντες  ομοίως  ετρύχοντο· 
(13)  ΐ2  Ι2διπΧή  γαρ  αυτούς  εΧαβεν  Χύπη 

και  στεναγμός  μνημών  τών  παρεΧθουσών. 

(14)  ΐ3       Ι3οτ€  γαρ  ήκουσαν  δια  τών  Ιδίων  κοΧάσεων 
ευεργετούμενους  αυτούς,  τ\σθοντο  του  κυρίου. 

(15)  14       **τόν  γαρ  εν  εκθέσει  πάλαι  ριφεντα  άπειπον  χΧευάζοντες' 
επι  τέΧει  τών  εκβάσεων  εθαύμασαν, 
ούχ  όμοια  δικαίοις  διψήσαντες. 

(ιΓ>)  ΐ5       ι5άντ\  δε  Χογισμών  ασύνετων  αδικίας  αυτών, 
εν  ο'ις  πΧανηθεντες  εθρησκευον  ίϊΧογα  ερπετά  καϊ  κνώ- δαΧα  ευτεΧη, 

επαπεστειΧας  αυτοΐς  πΧηθος  άΧόγων  ζωων  εις  εκδίκησιν, 

(17)  ι6  ι6ινα  γνώσιν  οτι  δι*  ών  τις  άμαρτάνει,  δια.  τούτων  κοΧά- 

ζεται. 
(ι8)  ΐ7       17  ού  γαρ  ηπόρει  η  παντοδύναμος  σου  χ*ψ 

και  κτίσασα  τον  κόσμον  ε'ξ  άμορφου  ύΧης 
επιπεμψαι  αύτοις  πΧηθος  αρκων  η  θρασεις  Χεοντας, 

(19)  ι8       18 η  νεόκτιστους  θυμού  πΧηρεις  θήρας  άγνωστους, 
ήτοι  πυρπνόον  φυσώντας  άσθμα, 

6  πηγας  0  |  αέναου]  εναου  0  |  ταραχθεντος  ΚΑ  8  δειξας  ο  δβ(|ς  ΜΑΟ 
εοηίαης  Λ  |  του  υπεν.  Β  |  εκολασας]  κολασας  Κ*  {εκολ.  Κε·η)  εκαλεσας  ^ 
9  βλβει]  β||€ΐ  Κ*  (ελββι  Κ0  3)  |  εν  οργη]  μετ  οργής  Κ€  10  εξητασας]  εξη- 
τησας  (ί  12  παρελθόντων  ΚΑ  13  ευεργετημένους  ΚΑΟ  |  του  /Γι)]  σου 
κέ  Κεα  14  τον]  ον  Α  |  εκθέσει]  εχθεσει  ΚΑϋ  (-σι)  |  πάλαι  ριψεντα]  οιη 
πάλαι  Κ0··"1  ριφ.  πάλαι  ανδν  0  |  απειπον  χλευάζοντας]  απειπαν  χλ.  Κ0·3  απει- 
ποντες  εχλευα'ζον  ̂   |  εθαυμα'ςον  Α  |  δικαιοις]  ρΓ  τοις  Κ  15  εθρησκευον] 
εθνησκευον  Κ*  (εθρ.  Κ°·α)  |  κνωδαλα]  η.(1ηοΙ  θηρία  μικρά  Χεπτα  Κ·"'£  κλωδαλα 
(δαλα  Μφ  Γη.*)  Α*  16  κολάζεται]  ρΓ  και  Ν  17  και]  ρΓ  η  \&·Β  \  επι- 
πεμψαι]  επψ,εμψαι  ̂   18  νεόκτιστου  ΑΟ*  (-τους  ̂ Ά)  \  θυαους  Κ  |  πλή- 

ρης Κ  |  θήρας  άγνωστους]  θρασυγνωστους  Κ*  (Οηρας  αγν.  Κ6·8)  |  πνρπνεον  Κ  | 
άσθμα]  θ  μα  ηοη  ΪΠ31  υ,,νία 
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η  βρόμους  Χικμωμενους  καπνοί), 

η  δεινούς  απ*  ομμάτων  σπινθήρας  άστράπτοντας, 
19ων  ου  μόνον  η  βλάβη  ηδύνατο  συνεκτρϊψαι  αυτούς,  19  (20 

αλλά  κ  αχ  η  οψις  εκφοβησασα  διοΧέσαι. 

20 και  χωρ\ς  δε  τούτων  £ν\  πνεύματι  πεσειν  εδύναντο  2ο  (21 
νπο  της  δίκης  διωχθέντες, 
και  Χικμηθεντες  νπο  πνεύματος  δυνάμεως  σον 

αλλά  πάντα  μετρώ  και  αριθμώ  και  σταθμώ  διεταξας. 

21  το  -γαρ  μεγάΧως  Ισχύειν  πάρεστίν  σοι  πάντοτε,  2ι  (22 
και  κράτει  βραχίονός  σον  τις  άντιστησεται; 

22 οτι  ως  ροπη  εκ  πΧαστ'ιγγων  οΧος  ό  κόσμος  εναντίον  σου,  22  (23 
και  ως  ραν\ς  δρόσου  ορθρινή  κατεΧθούσα  επ\  γην. 

2>εΧεε7ς  δε  πάντας,  οτι  πάντα  δύνασαι,  23  (24 
και  παρορας  αμαρτήματα  ανθρώπων  είς  μετάνοιαν. 

24άγαπας  γαρ  τα  οντα  πάντα,  και  ούδεν  βδεΧύσση  ών  επο'ι-  24  (25 
ησας, 

ούδε  γαρ  αν  μισών  τι  κατεσκεύασας. 

25  πώς  δε  εμεινεν  αν  τι  ει  μη  συ  ηθέΧησας,  25(26 
η  το  μη  κΧηθεν  ύπο  σου  διετηρηθη ; 

26φείδη  δε  πάντων,  οτι  σά  εστίν,  Αεσποτα  φιΧόψυχε.  26(27 
ττο  γαρ  αφθαρτόν  σου  πνεΰμά  εστίν  εν  πάσιν.  ι 

2  διό  τους  παραπίπτοντας  κατ   όΧίγον  εΧεγχεις,  ι 
και  εν  οις  άμαρτάνουσιν  ύπομιμνησκων  νουθετείς, 
Ίνα  άπαΧΧαγεντες  της  κακίας  πιστεύσωσιν  επ\  σε,  Κύριε. 

3 Και  γαρ  τους  παΧαιούς  οίκητορας  της  άγιας  σου  γης  3 
4μισησας  ίπι  τώ  εχθιστα  πράσσειν  εργα  φαρμακειών  4 
και  τεΧετάς  ανόσιους,  5τεκνων  τε  φονεας  άνεΧεημονας,  5 

και  σπΧαγχνοφάγων  ανθρωπίνων  σαρκών  θοΐναν  και  αίματος, 

Αα       18  βρομον  ΚΑΟ  |  λιχμωμενονς  Α  \  πινθηρας  Κ*  (σπ.  ̂ ε·3)         19  εδννατο 
Α  |  σννεκτριψαι]  εκτριφαι  ̂ ς·ΕΑΟ  20  ει>ι]  ρι·  εν  Ο  |  οΐΉ  δικη$  Κ*  (Ιιαβ 

|  οπι  σου  Ο  \  οπι  και  σταθμω  Ο  21  σοι  παρεστιν  Β^ΑΟ  |  σου  τι$] 
ουθεις  Ο  22  πλαστιγγών]  παστ.  Β*  (7τλ.  Β1"113)  πλαστιγων  Κ  |  εναντίον] 
κατενά\τιον  Ο  |  ορθινη  Ο  |  γην]  γης  Χ0·30  24  ουδενα  Α  25  δε]  γαρ 
^  |  εμεινεν]  διεμεινεν  |  αν  τι]  ρΓ  εν  (?  έναντι)  Ν*  ίπψΐΌΟ  εν  Κ?  αν  τυ  €  | 
κληθεν]  κλη[θη]ναι  €ν[ά  26  εστίν]  +  πάντα  ΑΟ'ά  XII  1  πασιν] 
απασϊ]  £ν  2  νπομνησκων  ̂   |  κακία ϊ]  +  αυτού  ίχ*  (ίπψΓοΙ)  αντον  &€Λ)  | 
■πιστεύσωσιν]  οπι  £ί*  (ΙιαΙ)  ̂ ε·3)  πιστευσωμεν  Α  3  7ταλαιου$]  πάλαι  Χ 
4  φαρμακιών  £\  φαρμάκια*  Ο  \  ανοσιών  Ο  5  φρονεα$  ̂   |  σαρκών]  σαρκός 
€  |  και  αίματος  ς  δεςα,  οοηϊαη^  Χ 
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έκ  μέσου  μύστας  θιάσου,  Η 
6  6  και  αύθέντας  γονείς  ψυχών  αβοήθητων, 

έβουΧηθης  άποΧέσαι  διά  χαρών  πατέρων  ημών, 
7  7ϊνα  άξίαν  άποικίαν  δέξηται  θεού  παίδων 

η  παρά  σοϊ  πασών  τιμιωτάτη  γη. 

δ        8αλλα  και  τούτων  ώς  ανθρώπων  έφείσω, 
άπέστειΧάς  τε  προδρόμους  του  στρατοπέδου  σου  σφήκας, 
Ίνα  αυτούς  κατά  βραχύ  έξοΧεθρεύσωσιν 

ο        9ούκ  αδυνατών  εν  παρατάξει  ασεβείς  δικαίοις  υποχείριους  δούναι, 

η  θηρίοις  δεινοΐς,  η  λόγω  άποτόμω  υφ'  εν  εκτρίψαι· 
ίο       τοκρίνων  δέ  κατά  βραχύ  έδίδους  τόπον  μετανοίας,**  ^  ̂ 

ουκ  άγνοών  οτι  πονηρά  η  γένεσις  αυτών 
κα\  έμφυτος  η.  κακία  αύτών, 

και  οτι  ού  μη  αΧΧαγη  ό  Χογισμος  αύτών  εις  τον  αιώνα, 

ιι  11  σπέρμα  γάρ  ην  κατηραμένον  άπ'  άρχης· 
ούδέ  εύΧαβούμενός  τινα  έφ'  οίς  ημάρτανον  αδειαν  έδίδους. 

ΐ2       12τίς  γάρ  ερει  Τι  εποίησας;  η  τις  άντιστησεται  τω  κρίματί  σου; 
τις  δέ  έγκαΧέσει  σοι  κατά  εθνών  αποΧωΧότων,  α  συ  εποίησας ; 
η  τις  εις  κατάστασίν  σοι  έΧεύσεται  εκδικος  κατά  αδίκων  άν- πων ; 

13       13οϋτε  γάρ  θεός  έστιν  πΧην  σου,  ω  μέΧει  περι  πάντων, 
ΐνα  δείξης  οτι  ούκ  αδίκως  ε  κ  ρίνας· 

ΐ4       14οΰτε  βασιΧεύς  η  τύραννος  άντοφθαΧμήσαι  δυνησεταί  σοι  περι  ων 
έκόΧασας. 

15       Ι5δι'καιο$·  δε  ών  δικαίως  τά  πάντα  διέπεις, 
αύτον  τον  μη  όφείΧοντα  κοΧασθηναι  καταδικάσαι 
άΧΧότριον  ηγούμενος  της  σης  δυνάμεως. 

ι6       ι6η  γάρ  Ισχύς  σου  δικαιοσύνης  άρχη, 
και  το  πάντων  σε  δεσπόζειν  πάντων  φείδεσθαι  ποιεί· 

5  εκ  μέσου]  εκ  μνσου  (?  εκμ. )  Βα  εμμεσω  ̂   |  μνστας  θιάσου  Κ°·3Α  (θειασον)]  ΜΑΟ 
μυσταθειασον  ]>>*  μνστασ\θειασσον  Βαπι£'ηί  μνσταθιασου  Κ*  μυσταθιασσον  ^ 
6  ανθεντατ]  Χνθεντατ  (Ζ  \  εβονληθης]  εαν  βονΧηΟης  Κ*  (ί/3θΓ»λ.  Κε  :ι)  7  ινα] 
κατα  Κ*  {ινα  Κε·&)   |  α£ια  ̂   |   οηι  η  Κ*  (Η. η  Η  Κ0·*)  |  πασών]  πάντων  ^ς·1 
8  τοί'ϊ  στρατοπέδου*  |  εξολοθρευσωσιν  Κ  9  δούναι]  διδοναι  Κ 
10  κρίνων]  κείνων  Κ*  (κριν.  Κς  α)  |  δβ]  γαρ  Κ*  (δε  &ε·3)  |  οηι  οτι  2°  Κ*  (Ηλο 
Κε·3)  11  κεκατηραμενον  ί\  12  ενκαλεσει  εγκαλεσαι  Α  \  εΧενσεται 
σοι  Η  13  δίΐ^τ?ϊ]  5  ηιΐΐΐι§  ϊηχΐ  Κ"  15  τα  πάντα  δικαίως 
Κ*  (δικ.  τα  πάντα  Κ'·1)  |  οφειΧοντα  (οφι\.  ΚΑ)  κοΧασθηναι  (ρ  γ  λ  Κ*  ΐπιρΓΟΟ 
Κ1  ροπίοη.  ΓΟδ)]  τα  κολα  ϋηρ  ΓΣ15  Α3  |  ηγουμενον  Κ*  (-νος  ̂   16  0ίΐ- 
δεσθαι]  +  σε  Νς-3Α 
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Ι?ίσχύν  γάρ  ενδείκνυσαι  άπιστούμενος  επ\  δυνάμεως  τελειότητι,  \η 
κα\  εν  τοις  εϊδόσι  το  θράσος  έξεΧεγχςίς' 

ι8σύ  δε  δεσπόζων  Ισχνός  εν  επιείκεια  κρίνεις,  ιδ 
κα\  μετά  πολλής  φειδούς  διοικείς  ημάς· 
παρεστιν  γάρ  σοι  όταν  θελης  το  δύνασθαι. 

*9ε'δίδαζας  δε  σου  τον  λαόν  δια  των  τοιούτων  έργων,  19 
οτι  δει  τον  δίκαιον  είναι  φιλάνθρωπον 

και  εύελπιδας  εποίησας  τους  υ'ιούς  σου, 
οτι  διδοΊς  επ\  άμαρτημασιν  μετάνοιαν. 

20 εί  γαρ  εχθρούς  παίδων  σου  και  οφειλόμενους  θανάτω  =ο 
μετά  τοσαυτης  ετιμώρησας  προσοχής  κα\  δεησεως, 
δούς  χρόνους  καϊ  τόπον  δι   ων  άπαΧλαγώσι  της  κακίας, 

21  μετά  πόσης  ακριβείας  εκρινας  τούς  υ'ιούς.  σου,  2ΐ 
ων    τοΊς    πατράσιν    όρκους    και   συνθηκας   εδωκας  αγαθών 

υποσχέσεων ; 

22 η  μας   ούν    παιδεύων   τούς   εχθρούς   ημών    εν    μυριότητι   μαστι-  22 

γοϊς, 
ίνα  σου  την  αγαθότητα  μεριμνώμεν  κρίνοντες, 
κρινόμενοι  δε  προσδοκώμεν  έλεος. 

2?ιοθεν  κα\  τούς  εν  αφροσύνη  ζωης  βιώσαντας  αδίκους  23 
δια  τών  ιδίων  εβασάνισας  βδελυγμάτων . 

24 και  γάρ  τών  πλάνης  όδών  μακρότερον  επλανηθησαν,  24 
θεούς  ύπολαμβάνοντες  τά  κα\  εν  ζωοις  τών  εχθρών  άτιμα, 
νηπίων  δίκην  αφρόνων  ψευσθέντες. 

2-διά  τούτο  ως  παισ\ν  άλογίστοις  ες 
την  κρίσιν  εις  εμπαιγμον  επεμψας- 

26οι  δε  παιγνίοις  επιτιμησεως  μη  νουθετηθεντες  26 
άξίαν  θεού  κρίσιν  πειράσουσιν. 

27 εφ*  οίς  γάρ  αυτοί  πάσχοντες  ηγανάκτονν,  27 
επ\  τούτοις  ονς  εδόκουν  θεούς,  εν  αύτοϊς  κολαζόμενοι, 

17  ισχύς  Κ*  [ιο*χυν  Κ0·3)  |  ενδεικννς  Κ*  (-σαι  £\ε·α)  |  απιστονμενος]  ρΓ  ο  Κ* 
(οπι  ο  Κα·α)  ρΓ  οτι  Α  |  ειδοσι]  σε  εώοσιν  Κ*  ειδ.  σου  ς\°·Ά  ουκ  ειδοσι  Α  \  θράσος] 
κράτος         \  εξελέγχεται  Κ*  (-γχεις  ς\°·&)  18  επιεικια  ΚΑ  19  οιη 
δει  (Η&Ι)  ̂ ε·;ι)  |  τον  δίκαιον]  Οίτη  τον  Κ*  (ΗαΙ>  Χε·3)  |  <5ιδω$  Κ  |  αμαρτημασι 
Α  20  οφιλομενονς  Α  \  ετιμωρησω  Α  \  και  δεησεως]  κ.  διεσεως  Κ  οτα  Α  | 
χρονον  Α  |  απαλλαγωσιν  £\  21  μετα  πόσης]  κ  μετα  πάσης  \&ΖΆ  |  ακριβιας 
ΚΑ  |  υποσχέσεων]  νποσχης  Κ*  (-σχεων  Κε·3)  23  αφροσυναις  Κ  |  α<5ι*α.'? 
Κ^Α  25  ενπεγμον  Κ  26  παιγνιος  Α  \  κρίσιν  θν  Κ  |  πειράσουσιν] 
νσιν  δπρ  ΐ'α.5  Β3·3  27  πασχοντ  δΐιρ  Γ3.5  Β1ίθΓίίΛ  |  οι·?]  ουν  Κ·  (οι-5  Κ0·3) 
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XIII 

Ιδόντες  ον  πάλαι  ήρνούντο  ειδεναι  θεον  επεγνωσαν  αληθή- 

διό  και  το  τέρμα  της  καταδίκης  £7τ'  αυτούς  επήλθεν. 

1  Μάταιοι  μεν   γαρ   πάντες  άνθρωποι   φύσει,    οίς    παρήν  θεού 
άγνωσία, 

κα\  εκ  των  δρωμένων  αγαθών  ουκ  Ίσχυσαν  ειδεναι  τον  οντα, 
ούτε  τοις  εργοις  προσχόντες  επεγνωσαν  τον  τεχνίτην 

2α'λλ'  η  πυρ  η  πνεύμα  η  ταχινόν  αέρα 
η  κύκλον  άστρων  η  βίαιον  ύδωρ 
η  φωστήρας  ουρανού  πρυτάνεις  κόσμου  θεούς  ενόμισαν. 

3ών  ει  μεν  τη  καλλονή  τερπόμενοι  θεούς  ύπελάμβανον, 

γνώτωσαν  πόσω  τούτων  ό  δεσπότης  ε'στι  βελτίων 
6  γαρ  του  κάλλους  γενεσιάρχης  εκτισεν  αυτά. 

4  ει  δε  δυνάμει  και  ενεργεία  έκπλαγέντες, 
νοησάτωσαν   απ*   αυτών    πόσω  ό  κατασκευάσας  αυτά  δυνα- 

τώτερός  εστίν 

5εκ  γαρ  μεγέθους  καλλοι^Γ  και  κτισμάτων 
αναλόγως  ό  γενεσιουργός  αυτών  θεωρείται.  * 

6αλλ>  ομως  επ\  τούτοις  εστίν  μέμψις  όλίγη, 
και  γαρ  αυτοί  τάχα  πλανώνται 
θεον  ζητούντες  και  θελοντες  εύρεϊν 

7 εν  γαρ  τοΊς  εργοις  αύτοΰ  αναστρεφόμενοι  διεραυνώσιν, 
και  πείθονται  τη  όψει  οτι  καλά  τα  βλεπόμενα. 

8 πάλιν  δ'  ούδ'  αυτοί  συνγνωστοΊ' 
9ει  γάρ  τοσούτον  Ίσχυσαν  ειδεναι 

ινα  δύνωνται  στοχάσασθαι  τον  αιώνα, 
τον  τούτων  δεσπότην  πώς  τάχιον  ούχ  εϋρον; 

1  Ταλαίπωροι  δε  και  εν  νεκροΊς  αϊ  ελπίδες  αυτών, 
οϊτινες  ε'κάλεσαν  θεούς  εργα  χειρών  ανθρώπων, 

27  ιδοντες]  +  δε  Κ  |  ειδεναι  (ιδ.  Α)]  οιη  Κ  |  αυτούς]  αυτόν  Ν*  αυτών  Κ€·8  ΜΑ 
XIII  1  οιη  μεν  Χ*  (Ιιαπ  Κ0·3)  |  φυσι  άνθρωποι  Κ  |  ιδεναι  Α  |  ουτε]  ουδε  Ν  \ 
προσχοντες]  προσεχοντες  £\Α  |  επεγνωσαν]  ε~γνωσαν  ̂   2  αστέρων  Κ0·3  | 
πρύτανη  Κ  3  θοουτ]  τανθ  Ν*  τουϋ'  Κ0·3  ρΓ  ταύτα  Α  |  εστίν  ςΚ  \  βελτειω 
1ί*  (-τιω  Β1")  βελτειον  Κ*  (-τειων  Κ0·3)  |  καλλοΐ'ϊ]  κόσμου  Κε·3  4  ει  δε] 
οιτ»  δε  ς\*  εις  δε  ς\':  *Α  \  δυναμιν  ς\Α  |  ενεργειαν  ςΚ  (-γιαν)  Α  |  εκπλαγεντες] 
\>τ  και  Κ*  (οιη  και  Κ0·3)  5  καλλονής  και]  και  καλλ.  Ν0·3  οιη  και  Α  |  ο 
γενεσιουργός  ]>'\η  κογ  Κ*  (ηηρίΌΠ  2°  Κ0·3)  6  επι]  ετι  Α  \  μεμψις  εστίν  Α 7  διερευνωσιν  Β^Κ^Α  8  ου  δ]  ουδε  Α  \  συγγνωστοί        συγνωστοι  Α 9  ιδεναι  Α 
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XIII  II ΣΟΦΙΑ  ΣΑΛΩΜΩΝΟΣ 

Β  χρυσον  καί  αργυρον,  τέχνης  εμμελετημα, 
καί  απεικάσματα  ζωων, 
η  Χίθον  αχρηστον,  χειρός  έργον  αρχαίας. 

11 6ΐ  §€  καί  τις  υλοτόμος  τέκτων  εύκίνητον  φυτον  εκπρίσας  ιι 
περιέξυσεν  ευμαθώς  πάντα  τον  φΧοιόν  αυτού, 

και  τεχνησάμενος  εν  π  ρε  πώς 
κατεσκευασεν  χρήσιμον  σκεύος  εϊς  ύπηρεσίαν  ζωής, 

32τά  δε  άποβλήματα  της  εργασίας  εις  ετοιμασίαν  τροφής  άναλώ-  \ι 
σας  ενεπλήσθη· 

13τό  δε  εξ  αυτών  άπόβλημα  εις  ούθέν  εϋχρηστον,  ΐ3 
ξύλον  σκοΧιόν  καί  οζοις  συμπεφυκός, 

Χαβών  εγλυψεν  εν  επιμέλεια  αργίας  αυτού, 
καί  εμπειρία  ανέσεως  ετύπωσεν  αυτό, 
απείκασεν  αυτό  είκόνι  ανθρώπου, 

*4η  («ω  τιν\  εύτεΧεΐ  ωμοίωσεν  αυτό,  ΐ4 
καταχρίσας  μίλτω  κα\  φύκει  ερυθήνας  χρόαν  αυτού, 
και  πάσαν  κηλίδα  την  εν  αύτώ  καταχρίσας, 

15  καί  ποιησας  αυτω  αυτού  άξιον  οίκημα,  ΐ5 
εν  τοίχω  εθηκεν  αύτο  άσφαΧισάμενος  σιδήρω. 

τ6ΐνα  μεν  ουν  μη  καταπέση  προενόησεν  αυτού,  ιό 
6ίδώ$·  οτι  αδυνατεί  έαυτώ  βοηθήσαι, 
καί  γάρ  εστίν  εϊκών  και  χρείαν  εχει  βοηθείας. 

^7περί  δέ  κτημάτων  καί  γάμων  αυτού  καί  τέκνων  προσευχόμενος  \η 
ουκ  αισχΰνεται  τω  άψύχω  προσΧαΧών 

καί  περί  μεν  υγείας  τό  ασθενές  επικαλείται, 

τ8περί  δε  ζωής  τό  νεκρόν  άξιοΊ^  ι8 
I  περί  δε  επικουρίας  τον  άπειρότατον  ικ^εΰε{, 

περί  δε  όδοιπορίας  το  μηδέ  βάσει  χρησθαι  δυνάμενον, 

19 περί  δέ  πορισμού  καί  εργασίας  καί  χειρών  επιτυχίας  19 
τό  άδρανεστατον  ταΐς  χερσίν  εύδράνειαν  αιτείται. 

ΝΑ  10  εμμελετηματα  Ν0·3  11  φ\νον  Β*  (φλοιον  Β3?1))  |  ευτρεπως  Ν  12  απο- 
βληματα]  νπολιμματα  Α  |  ετοιμασιαν]  νπηρεσιαν  Α  |  αναλώσεως  Ν  13  ουθεν] 
ουδέ*  Α  |  συμπεφυκως  Κ*  (-κος  Κ.0·3-)  \  λαβών]  ιαβων  Ν*  (λ.  κ^ί^0·6)  |  οιη 
εν  Ν Α  |  αργίας]  εργασίας  Νε·3  Α  |  ανεσεως]  συνέσεως  £\ε·3  |  αττεικασεν]  +  τε  Α 
14  ωμοιωσεν]  αφωμοιωσεν  Κ  |  ερυθηνας  ΒΝε·3]  ερύθημα  Ν*  ερυθηνος  Α  | 
χροαν  Β*&Νε·3]  χροα$  ΒαΒ^*  |  καταχρισας]  +  γη  £<ε·3·  ε·ε  15  οηι  αιτοι;  Ν 
17  π ροσ ευχόμενος]  ευχόμενος  Ν  |  υγείας  (-γιας  Β*  Κ)]  υγιειας  Β3νίά  Α  18  επι- 

κουρίας] εμπειρίας  (εμπε  8ΐΐρ  Γ0.δ)  Ν1  (εττεικουριας  Νε·3)  |  τον]  το  ΝΑ  |  οιη  ικβ- 
τευει  Κ  |  οδοιποριας]  ποριάς  Ν*  (οδ.  Νε·3)  19  περι]  ρτ  και  Ν  |  οηι  δε  Νε·3  | 
οηι  και  2°  Ν  |  άδρανεστατον  (αδραδ.  Α)]  αδρανές  £<*  (-νεστατον  Χ0·3)  |  ει;5ρα- 
νειαν]  αδρανιαν  Ν*  (ευδρανιαν  Ν0·3)  |  αιτείται]  επικαλείται  Ν*  (αιτ.  Κε·3) 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΑΑΩΜΩΝΟΣ 

XIV  14 

XIV   ι        τΙίλούν    τις    πάλιν    στελλόμενος    και    άγρια   μέλλων   διοδευειν  Β 
κύματα 

τού  φέροντος  αύτον  πλοίου  σαθρότερον  ζύλον  έπιβοάται. 

2  2έκεϊνο  μεν  γαρ  ορεξις  πορισμών  έπενόησεν, 
τεχνιτις  δε  σοφία  κατεσκεύασεν 

3  3ή  δε  ση,  πάτερ,  διακυβερνά  πρόνοια, 
οτι  ε  δω  κ  ας  και  εν  θαλάσση  όδον 
και  εν  κύμασι  τρίβον  ασφαλή, 

4  4δεικ^ύ$·  οτι  δύνασαι  εκ  παντός  σώζειν, 
ινα  καν  ανευ  τέχνης  τις  έπιβη. 

5  5  θέλεις  δε  μη  αργά  είναι  τα  της  σοφίας  σον  εργα· 
διά  τούτο  και  ελάχιστα»  ξύλω  πιστεύουσιν  άνθρωποι  ψυχάς, 
και  διελθόντες  κλύδωνα  σχεδία  διεσώθησαν. 

6  6καί  αρχής  γάρ  άπολλυμένων  ύπερηφάνων  γιγάντων, 
η  ελπϊς  τον  κόσμου  επ\  σχεδίας  καταφυγούσα 
άπέλιπεν  τώ  αίώνι  σπέρμα  γενέσεως,  τη  ση  κυβερνηθείσα 

χειρί. 
η  1 'εύλόγηται  γάρ  ξύλον  δι   ου  γίνεται  δικαιοσύνη· 
3  8τό  χειροποίητον  δε,  επικατάρατον  αύτο  και  δ  ποιησας  αυτό, 

οτι  ό  μεν  ήργάζετο,  το  δε  φθαρτόν  θεος  ώνομάσθη. 

9        9 ε^  Ίο~ω  γάρ  μισητά  θεώ  και  ό  ασεβών  και  η  ασέβεια  αυτού· 
ίο  Ι0καί  γάρ  το  πραχθεν  συν  τω  δράσαντι  κολασθήσεται. 
ιι       "διά  τούτο  και  εν  είδώλοις  εθνών  επισκοπή  εσται, 

οτι  εν  κτίσματι  θεού  εϊς  βδέλυγμα  εγενηθησαν 
και  «5  σκάνδαλα  ψυχαίς  ανθρώπων 

και  εις  παγίδα  ποσιν  αφρόνων. 

ΐ2       12Άρχή  γάρ  πορνείας  επίνοια  ειδώλων,  ευρέσεις  δε  αυτών  φθορά 

ζωής. 

14 κενοδοξία  γάρ  ανθρώπων  είσήλθεν  εις  κόσμον, 
και  διά  τούτο  σύντομον  αυτών  τέλος  έπενοήθη. 

Χ  IV  1  πλοίου]  ξνλον  Α  3  κυμασιν  !ίνΑ  4  εκ  παντοτ  δννασαι  £\  δ. 
εκ  πάντων  Α  |  οιη  ινα  Κς·8  |  καν]  και  Α  5  οηι  σον  Κ  6  απελιπεν] 
υπελιπεν       (απ.  Κ0·*)  απελειπεν  Λ  |  τω  αιωνι]  Ο  Γη  τω  Β;ι1ί  Α  8  το  χ.  δε] 
το  δε  χ.  £\  |  οτι]  και  Κ*  (οτι  £νς·;ι)  |  -ηργάζετο]  ειργαζετο  Β*1  ηργαζενητο 
(ηρ^α'ζετο  $.''■)  9  ασεβια  11  οιη  και  1°  Κ  |  ευ]  ϊηιχφ  εν  Κ*  (ευ 
Κ1ς·ς)  12  πορνιατ  £<  |  αυτών]  αντω  Κ  14  γαρ]  δε  ί<α  ;ι  |  εισηΚθεν]  ρϊ 
θάνατος  ̂ *  (ίηιρΓοΙί  0.  Κ€Λ)  Α  |  κοσμον]  ρϊ  τον  ΚΑ  |  τελο$]  ρΓ  το  Α 
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XIV  15  ΣΟΦΙΑ  ΣΑΛΩΜΩΝΟΣ 

Β       15άώρω  γαρ  πένθει  τρυχόμενος  πατήρ  15 
τον  ταχέως  αφαιρεθέντος  τέκνου  εικόνα  ποιήσας 

τον  τότε  νεκρον  ανθρωπον  νυν  ως  θεόν  έτίμησεν, 

και  παρέδωκεν  τοις  ύποχειρίοις  μυστήρια  κα\  τελετάς- 
ι6είτα  έν  χρόνω  κρατυνθέν  το  ασεβές  εθος  ως  νόμος  έφυλάχθη,  ι6 

και  τυράννων  έπιταγαϊς  έθρησκεύετο  τα.  γλυπτά· 
1?οϋς   έν   οψει   μη    δυνάμενοι    τιμαν    άνθρωποι    δια   το   μακράν  \η οικείν, 

την  πόρρωθεν  όψιν  άνατυπωσάμενοι, 
εμφανή  εϊκόνα  του  τιμωμένου  βασιλέως  εποίησαν, 

Ίνα  τον  απόντα  ως  παρόντα  κολακεύωσιν  δια  της  σπουδής. 

'    13 εις  έπίτασιν  δέ  θρησκείας  κα\  τους  άγνοονντας  ι8 
ή  του  τεχνίτου  προετρέψατο  φιλοτιμία. 

§0      5ΐ9ό  μεν  γαρ  τάχα  κρατουντι  βουλόμενος  άρέσαι  19 
έξεβιάσατο  τή  τέχνη  την  ομοιότητα  έπι  το  κάλλιον 

2°τ6  δέ  πλήθος  έφελκόμενον  δια  τ6  εϋχαρι  τής  εργασίας  2ο 
τον  προ  ολίγου  τιμηθέντα  ανθρωπον  νυν   σέβασμα  έλογί- 

σαντο. 

21  και  τοΰτο  έγένετο  τώ  βίω  εις  ενεδρον,  2ΐ 
οτι  η  συμφορά  η  τυραννίδι  δουλεύσαντες  άνθρωποι 
το  άκοινώνητον  όνομα  λίθοις  και  ξύλοις  περιέθεσαν. 

22ΕιΥ'  ουκ  ηρκεσεν  το  πλανάσθαι  περ\  την  του  θεοΰ  γνώσιν,  22 
αλλά  και  μεγάλω  ζώντες  αγνοίας  πολέμω 
τά  τοσαΰτα  κακά  είρήνην  προσαγορεύουσιν. 

2ίη  γαρ  τεκνοφόνους  τελετάς  η  κρύφια  μυστήρια  ?3 
ή  εμμανέις  έξαλλων  θεσμών  κώμους  άγοντες, 

*4οϋτε  βίους  οϋτε  γάμους  καθαρούς  ετι  φυλάσσουσιν,  24 
έτερος  δ'  έτερον  ή  λοχών  αναιρεί,  ή  νοθεύων  όδυνα. 

2·3  πάντα  δ'  έπιμ\ζ  εχει  αίμα  και  φόνος,  κλοπή  και  δόλοί,  25 
φθορά,  απιστία,  τάραχος,  έπιορκία, 

ΝΑϋ       15  τοτε]  ποτέ  Α  |  ετιμησαν  Β  |  τελευτας  Α*  (γςιβ  υ  Α?)        16  είτα]  ειτΑ  | 
εθος]  έθνος  Κ*  (Γαδ  ν  £ν)  |  νομον  Κ*  (νομός  Κ10·3)  17  ως  παρόντα  τον 
απόντα  Κ  |  κολακευωσι  Κ  κολακευσωσιν  Α  \  της  σπουδής]  οιη  της  Α  18  θρη- 
σκιας  ΚΑ  19  οι  μεν  Κ*'  (γο.5  ι  Κ?)  |  κρατουντι]  ρν  τω  Β  (Μαί)         20  ει·- 
χαρες  ΑΟ  21  ενέδρα  Κ*  (-δρον  Κ0·*)  |  περιέθεσαν]  περιεθηκαν  Κε·30 
22  ειτα  Βαΐ)  |  ηρκεσεν]  +  αυτοις  Α&  |  το  πλανάσθαι]  οηι  το  Κ  |  το  π\ανασθί  ττε 
δΐιρ  Γίΐ5  εΐ  ίη  Γη§  Αα  |  μεγάλω]  μεγαλως  Κ*  εν  μεγαλω  Κε·3  ΑΟ  |  άγνοιας]  ίηοερ 
ανν  Α*νί(1  24  δ]  δβ  ΝΑΟ  |  λόχων]  λοχευων  Νε·α  25  δ]  δβ  ΚΑ  \  επιμιξ 
εχει]  επιμιξιν  εχει  Κ*  επιμιξιαν  Κς·*  \  εφιορκια  € 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΑΑΩΜΩΝΟΣ 
χν  6 

26  θόρυβος  αγαθών,  26χάριτος  αμνησία, 
ψυχών  μιασμός,  γενέσεως  εναλλαγή, 

γάμων  αταξία,  μοιχεία  και  ασέλγεια. 
27  2η  ή  γαρ  τών  ανωνύμων  ειδώλων  θρησκεία 

παντός  αρχή  κακοΰ  κα\  αιτία  κα\  πέρας  εστίν 

23       2Βή  γαρ  εύφραινόμενοι  μεμήνασιν,  ή  προφητεύουσιν  ψευδή, 
ή  ζώσιν  αδίκως,  ή  επιορκουσιν  ταχέως· 

29       29άψυχοις  γαρ  πεποιθότες  είδώλοις 
κακώς  όμόσαντες  άδικηθήναι  ου  προσδεχονται. 

3ο       ̂ αμφότερα  δε  αυτούς  μετελεύσεται  τα  δίκαια, 
οτι  κακώς  εφρόνησαν  περ\  θεού  προσχόντες  είδώλοις, 
και  αδίκως  ώμοσαν  εν  δόλω  καταφρονήσαντες  όσιότητος. 

3ΐ       31  ου  γαρ  ή  τών  όμνυμενων  δύναμις, 
αλλ'  ή  τών  άμαρτανόντων  δίκη 
επεξέρχεται  άει  τήν  τών  αδίκων  παράβασιν. 

XV    ι         'Σύ  δ«  ό  θεός  ημών  χρηστός  και  αληθής, 
μακρόθυμος  και  ελεεί  διοικών  τά  πάντα. 

2  2 και  γαρ  εάν  άμάρτωμεν,  σοι  εσμεν,  είδότες  σου  τό  κράτος· 
ούχ  άμαρτησόμεθα,  είδότες  οτι  σοι  λελογίσμεθα. 

3  3τό  γαρ  επίστασθαί  σε  ολόκληρος  δικαιοσύνη, 
και  εϊδεναι  σου  τό  κράτος  ρίζα  αθανασίας. 

,}        4οϋτε  γαρ  επλάνησεν  ήμάς  ανθρώπων  κακότεχνος  επίνοια, 
ούδε  σκιαγράφων  πόνος  άκαρπος, 

είδος  σπιλωθεν  χρώμασιν  διηλλαγμενοις· 
5  5 ων  οψις  άφροσιν  εις  όνειδος  έρχεται, 

ποθεί  τε  νεκράς  εικόνος  είδος  απνουν. 

6  6 κακών  ερασταΐ  άξιοι  τε  τοιούτων  ελπίδων 
και  οι  δρώντες  και  οι  ποθούντες  και  οι  σεβόμενοι. 

26  αμνηστία  Κ€-3ΑΟ  |  μοιχια  Χ  \  ασελγια  ΚΑ  27  αννωννμων  Χ*  ΜΑΟ 
(ίπιρΓοΙ)  υ  ροδίεα  γο.$  Κ?)  |  θμησκια  ΚΑ  28  εφιορκουσιν  Α  29  ωμο- 
σαντες  Ο,  30  αυτούς]  αυτού  Ο  |  δίκαια  ΒΚ0·*  (δίκια  Χ*)  ΑηΟ]  άδικα 
Α*  |  οτι]  +  και  &\*  (ονη  και  Κ°·;ι)  |  προσχοντες]  προσ^χοντες  ΚΛθ  31  οιη 
η   1°   Κ*   (ΗαΙ>  Κ8·*)  |  ομνυομενων  (2  XV  1   6λβ6ΐ]   ελεήμων  Κ°·;ι 
2  αμαρτανωμεν  Κ*  (-τωμεν  Κε·α)  |  κράτος]  κρίμα  £<*  (κρατ.  Κε·3)  |  αμαρτησο· 
μ*θα]  +  δε  Ι>;,,'ΚΑΟ  3  ειδεναι]  ρΓ  το  Κ^3  4  σκιογριφων  Κ0··"1  |  σττι- 
νωθεν  Κ*  (σττιλ.  Κ0,8)  |  διηλλαγμαΌΐ  Κ*  (-νου  Κβ,α)  5  οψις]  \π  η  Κ'  ·ι  | 
αφροσιν]  αφρονι  Χ*  Α* νκ|  (-σιν  &$ε,ΒΑβ)  |  όνειδος]  ορεξιν  ΚΑ€  |  εικόνας  0  } απνουν]  αγνουν  Α 
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χν  7 ΣΟΦΙΑ  ΣΑΛΩΜΩΝΟΣ 

Β        7  Και  γάρ  κεραμενς  άπαλην  γην  θλίβων  επίμοχθον 
πΧάσσει  προς  νπηρεσίαν  ημών  εκαστον 

αλλ   εκ  τον  αυτού  πηΧού  άνεπΧάσατο 
τά  τε  των  καθαρών  έργων  δούΧα  σκεύη 

τά  τε  εναντία,  πάνθ*  όμοίως' 
τούτων  δε  έτερου  τις  εκάστου  εστίν  η  χρησις, 

κριτής  ό  πηΧουργός· 
8  και  κακόμοχθος  θεον  μάταιον  εκ  του  αυτού  πΧάσσει  πηΧού, 

ος  προ  μικρόν  εκ  γης  γενηθεϊς 

μετ   όΧ'ιγον  πορεύεται  εξ  ης  έΧήμφθη, 
το  της  ψυχής  απαιτηθείς  χρέος. 

9α'λλ'  εστίν  αντω  φροντϊς  ούχ  οτι  μεΧΧει  κάμνειν, 
ούδ   οτι  βραχυτεΧή  βίον  (χει, 

αλλ    αντερείδεται  μεν  χρυσουργοίς  κα\  άργυροχόοις, 
χαΧκοπΧάστας  τε  μιμείται, 
και  δόζαν  ηγείται  οτι  κίβδηΧα  πΧάσσει. 

10σποδός  η  καρδία  αυτού,  και  γης  εύτεΧεστερα  η  εΧπις  αυτού, 
πηΧον  τε  ατιμότερος  ό  βίος  αυτού, 

11  οτι  ηγνόησεν  τον  πΧάσαντα  αυτόν 
και  τον  εμπνεύσαντα  αντώ  ψυχην  ενεργούσαν 
και  εμφνσησαντα  πνεύμα  ζωτικόν 

Ι2αλλ'  εΧογίσατο  παίγνιον  είναι  την  ζωην  ημών 
και  τον  βίον  πανηγνρισμόν  επικερδή, 
δείν  γάρ  φησιν  οθεν  δη  καν  εκ  κακού  πορίζειν. 

13 ούτος  γάρ  παρά  πάντας  οίδεν  οτι  άμαρτάνει, 
ύΧης  γεώδους  εύθραυστα  σκεύη  και  γΧνπτά  δημιουργών. 

14 πάντες  δε  άφρονεστατοι  και  τάΧανες  ύπερ  ψυχην  νηπίου, 
οι  εχθροί  τού  Χαού  σου  οί  καταδυναστεύσαντες  αυτόν. 

ΗΑΟ  7  οπί  θλιβων  Ο  |  επίμοχθον]  θον  δυρ  Γ&δ  Βα1>  εμιμονθον  Ο  |  εκαστον]  ρ  Γ 
εν  ΚΑΟ  |  αλλ. .  .ανεπΧασατο]  ρΓ  αδίεπδο  Κ0·3  |  οηι  τα  τε  εν.  ττανθ  ομοίως  ̂   | 
πανθ]  πάντα  ΚΑ  |  έτερον]  έτερων  Κ*  (-ρου  Κ03)  εκατερον  Α^  (-τερονν)  |  η 
χρησίϊ]  οιη  η  £\*  (ηαο  Κ0  3  ροδίεα  Γ3.δ)  8  πλάσσει  εκ  του  αντου  πηλού  Α  | 
γεννηθείς  Κ  (-θι$)  Α  |  πορενσεται  Ο  9  αντερειδεται  (αντεριδ.  Χ)]  εντερι- 
δειται  Ο  |  πλάσσει]  πρασσει  Ο  10  ευτελέστερα]  ευ\τερα  Κ*  (ευτελ.  Κ0·3) 
11  πλασαντα]  ποιησαντα  ΑΟ  |  ψνχην]  ρΓ  εΐ5  Ο  |  εμφνσησαντα  {ενφ.  Κ)] 
+  αντω  Κ«=·»0*νίά  (Γα5  12  αλλ]  αλλα  Α  |  ελογισαντο  Β3ΐιΚ* 
(-σατο  Κε  α)  ΑΟ  |  δειν]  ασίηοί  δεΐν  γάρ  φησι  πόθεν  δει  καν  έκ  κάκου  πορίξη 
Βΐ>ιη85υρ  |  ψασιν  ̂ 0  |  οπι  οθεν  δη  Ν  |  καν]  και  Α  οιη  Ο  13  ενθραστα 
ΚΑΟ  14  πάντες]  πάντων  ΑΟ  |  αφρονεστεροι  £<0  |  ψνχας  νήπιων  Α^  \ 
οι  καταδνν.]  οηι  οι  Βα1,Κ*(ηαΙ>  Ν'1·3)  Ο  |  αντον]  αντων  £\<-'·α 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΑΑΩΜΩΝΟΣ 

χνι  4 

5  ότι  κα\  πάντα  τά  ε'ιδωΧα  τών  εθνών  έΧογισαντο  θεούς, 
ο'ις  οϋτε  ομμάτων  χρησις  εις  όρασιν, 

οϋτε  ρίνες  εις  συνοΧκην  άερος, 
οϋτε  ωτα  άκούειν, 

οϋτε  δάκτυλοι  χειρών  εις  ψηλάφηση, 
και  οι  πόδες  αυτών  αργοί  προς  έπίβασιν . 

^άνθρωπος  γαρ  εποίησεν  αυτούς, 
και  το  πνεύμα  δεδανισμένος  επΧασεν  αυτούς· 
ουδείς  γαρ  αίιτώ  ομοιον  άνθρωπος  Ισχύει  πΧάσαι  θει 

7  θνητός  δε  ών  νεκρόν  εργάζεται  χερσ\ν  άνόμοις· 

κρε'ιττων  γάρ  εστίν  τών  σεβασμάτων  αυτού, 
ων  αυτός  μεν  εζησεν,  εκείνα  δέ  ουδέποτε. 

5  Και  τά  ζωα  δε  τά  εχθιστα  σέβονται· 

άνοια  γάρ  συγκρινόμενα  τών  αΧΧων  εστί  χε'ιρονα. 
'ούδ'  όσον  επιποθήσαι  ώς  εν  ζώων  όψει  καλά  τυγχάνει, 

έκπέφευγεν  δε  και  τον  τού  θεού  επαινον  καϊτην  εύΧογίαν  αυτού. 

XVI    ι         τδιά  τούτο  δΥ  όμοιων  έκοΧάσθησαν  άξίως, 
και  δια  πΧηθους  κνωδάΧων  εβασανίσθησαν . 

9        "άνθ'  ης  κοΧάσεως  εύεργετησας  τον  Χαόν  σου, 
είς  επιθυμ'ιαν  ορέξεως  ξένην  γεύσιν, 
τροφην  ητοίμασας  ορτυγομητραν 

3  3α»α  εκείνοι  μεν  επιθυμούντες  τροφην 
δια  την  δειχθεισαν  τών  έπαπεσταΧμένων 

και  την  άναγκαίαν  'όρεξιν  αποστρεφωνται, 
αυτοί  δε  €7τ'  ολίγοι/  ενδεείς  γενόμενοι 

και  ξένης  μετάσχωσι  γεύσεως. 

4  4έ'δ6ΐ  γάρ  έκείνοις  άπαραίτητον  ενδειαν  έπεΧθεΊν  τυραννούσιν, 
τούτοις  δέ  μόνον  δειχθηναι  πώς  οι  εχθροί  αυτών  εβασανίζοντο. 

15  ΟΓΠ  και  ι°  Α^  |  χρήσεις  ̂ Α  |  οιώ  εις  1°  0  |  επίβασιν]  α  51φ  γλ$  Α3  ΜΑΟ 
16  και]  +  ο  Κ0·3  ί  δεδανισμενος  {-νεισμ.  Β1")]  δεδανισμενον  ^*  (  νος  | 
αντω]  όνα  ΚΑ  |  ομοιον ...  θ  εον~\  ανθρώπων  πλασαι  θν  ομοιον  ισχύει  αντων 
ομ.  άνθρωπος  ισχ.  πλ.  θν  Ν,0·*  ανθρώπων  ομοιον  ισχ.  π\.  θν  Α  (ανών  ομοίων 
μι])  γο.5  Α3)  17  κρειττων]  κρισσον       κρισσων  ΑΟ  |  σεβηματων  Α  | 
ΟΓΠ  αντον  Κ*  (Ιιαΐ)  Κε·Λ)  |  ων  2°]  ρΓ  ανθ  Χ  |  εζησεν]  ζ  δΐιρ  ταδ  Α3  |  δε  2°]  ρΓ 
ο   Κ*   (ίπίρΓΟί)  ο         ροδίΰα  Γθ.δ)  18  σννκρινομενα  &\Α0  |  εστίν 
XVI  2  ενεργετησας]  ευηργετησεν  Κ*  (-σαν  £<0·;ι)  |  εις]  ρν  οις  ΑΟ  |  γενσεως 
£<*  (γευσειν  Ϊ\':  Λ)  3  τροφής  ̂   |  δειχθεισαν  (διχθ.  Β*  δειχθ.  Βί1>)]  χθεισαν 
0.*  διχθ.  Κ1  ειδεχθειαν  ̂   |  επαττοστρεφονται  0  \  αιτοι]  ούτοι  ̂ ΑΟ  |  μετα- 
σχωσιν  £\*  (-σι  Κ*-3)  Α  Ο  4  εκεινοις]-]-  μίν  Β^ΚΑΰ 
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χνι  5 ΣΟΦΙΑ  ΣΑΛΩΜΩΝΟΣ 

Β        5  και  γάρ  οτε  αύτοΊς  δειι>ό$·  επήλθεν  θηρίων  θυμός,  5 
δήγμασίν  τε  σκολιών  διεφθείροντο  οφεων, 
ου  μέχρι  τέλους  εμεινεν  ή  οργή  σού- 
ρεις νουθεσίαν  δε  προς  ολίγον  εταράχθησαν,  6 
σύμβολον  έχοντες   σωτηρίας,    εις   ανάμνησιν   εντολής  νόμου 

σου· 7 6  γαρ  επιστραφείς  ου  διά  το  θεωρούμενον  εσώζετο,  η 
αλλά  διά  σε,  τον  πάντων  σωτήρα. 

8 και  εν  τούτω  δε  επεισας  τους  εχθρούς  ημών,  8 
οτι  συ  ει  ο  ρυομενος  εκ  παντός  κάκου 

9 ους  μεν  γαρ  ακριδών  και  μυιών  άπέκτεινεν  δήγματα,  9 

και  ούχ  ευρέθη  'ίαμα  τη  ψυχη  αύτών, 
οτι  άξιοι  ήσαν  ϋπό  τοιούτων  κολασθήναΐ' 

10τούς  δε  υιούς  σου  ουδέ  Ιοβόλων  δρακόντων  ενίκησαν  οδόντες,  ίο 
τό  έλεος  γάρ  σου  άντιπαρήλθεν  και  ίάσατο  αυτούς. 

11  εις  γαρ  υπόμνησιν  των  λογίων  σου  ενεκεντρίζοντο,  π 
και  οξέως  διεσώζοντο, 

Ίνα  μή  εις  βαθείαν  έμπεσόντες  λήθην 
απερίσπαστοι  γένωνται  της  σης  ευεργεσίας. 

12 και  γάρ  οϋτε  βοτάνη  ούτε  μάλαγμα  έθεράπευσεν  αυτούς,  ιι 
αλλά  ό  σός,  Κύριε,  λόγος  6  πάντα  Ιώμενος. 

13σύ  γάρ  ζωής  και  θανάτου  έξουσίαν  €χεις,  13 
και  κατάγεις  εις  πύλας  αδου  και  ανάγεις. 

14 άνθρωπος  δέ  άποκτέννει  μεν  τή  κακία  αυτού,  :4 
εξελθόν  δέ  πνεύμα  ουκ  αναστρέφει, 
ουδέ  αναλύει  ψυχήν  παραλημφθεΐσαν . 

ί5Ύην  δέ  σήν  χείρα  φυγείν  αδύνατον  εστίν.  ΐ5 
ι6άρνούμενοι  γάρ  σε  είδέναι  ασεβείς  ιό 

εν  Ισχύ  ι  βραχίονός  σου  ε  μαστιγ  ώθησαν, 

ΆΑΟ,       5  τε]  δε  Ο  |  διεφθείροντο]  εψθειροντο  Κ*  (διεφθ.  Ν0·3)  6  εταραχθη  Ν* 
{-χθησαν  Κε·3)  |  σνμβονλον  ΚΑ  |  νομον  Α  |  οπί  σον  Κ  7  τον  π.  σω- 

τήρα 3.1ίί£Γ  Ιεςι  νίά  ίη  Ο  8  ημων]  σου  Κ*  (ημ.  Κ0·3)  9  οηι  γαρ  Κ* 
(Ιιαβ  Νς·3)  |  απεκτινε  Ν€·3  \  δήγματα]  δηματα  Ν*  {δηγμ.  |  ευρέθη] 
ενρη  ίηοερ  Κ*  (ενρεθ.  Κ1)  |  τοιούτων]  τοντων  Κ*  (τοιοντ.  &€·&)  10  γαρ 
σον]  σου  γαρ  Κ  [  αντιτταρηλθε  Ο  [  ιασατο]  ιατο  Κ  11  ενκεντριζοντο 
ΑΟνίά  |  οιώ  ιν α  μη  εις  βαθειαν  Κ*  (Ιιαβ  ινα  μη  ευ  βαθιαν  Χ0·3)  12  α\λα] 
αλλ  Ο  |  λογοϊ]  ρΓ  ο  Κ  |  παντας  Α^  \  ιωμενος]  δνναμενοι  Κε·3  14  δε  ι°] 
μεν  £<*  (δε  Κ0·3)  |  απυκτενι  Κ  |  οιη  μεν  Κ*  (ΗαΙ)  &0·3)  |  πνεύμα]  ρτ  το  Κς·3  | 
αναλύσει  Κ  16  ιδενε  Ο  |  νσχνι  Α 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΑΛΩΜΩΝΟΣ  XVI  2$ 

ξένοις  ύετοΐς  και  χαλάζαις  και  ομβροις  διωκόμενοι  άπαραιτητοις  Β 
και  πυρ\  καταναλισκόμενοι. 

17  Ι7το  γαρ  παραδοξότατον,  εν  τω  πάντα  σβεννυντι  υδατι 
πλεΐον  ενηργει  το  πυρ, 
υπέρμαχος  γαρ  ό  κόσμος  εστίν  δικαίων. 

ιδ       ιΒποτε  μεν  γαρ  ημερούτο  φλόξ, 
Ίνα  μη  καταφλέξτ]  τα.  επ*  ασεβείς  απεσταλμένα  ζώα, 
αλλ*  αυτοί  βλέποντες  ειδώσιν  οτι  θεού  κρίσει  ελαύνονταΐ' 

19       19ποτε  8ε  κα\  μεταξύ  ύδατος  ύπερ  την  πυρός  δνναμιν  φλέγει, 
ινα  αδίκου  γης  γενηματα  διαφθείρτ). 

2ο       20άνθ*  ων  αγγέλων  τροφην  εψώμισας  τον  Χαόν  σου, 
και  ετοιμον  αρτον  αύτοΐς  άττ'  ούρανοΰ  επεμψας  άκοπιάτως, 
πάσαν  ηδονην  ισχύοντα  και  προς  πάσαν  όρμόνιον  γεύσιν. 

2ΐ       ~ιή   μεν  γαρ  ΰπόστασίς  σου  την   σην   γΧυκύτητα   προς  τέκνα 
ενεφάνισεν, 

τι)  δε  του  προσφερομένου  επιθυμία  υπηρετών 
προς  6  τις  εβούΧετο  μετεκιρνατο. 

22  2~χιών  δε  κα\  κρΰσταΧΧος  υπεμεινε  πυρ  κα\  ουκ  ετηκετο, 
"ινα  γνώσιν  οτι  τους  τών  εχθρών  καρπούς 

κατεφθειρε  πύρ  φΧεγόμενον  εν  τη  χαλάζη 
και  εν  τοις  ύετοϊς  διαστράπτον 

23  *3τούτο  πάΧιν  δ\  Ίνα  τραφώσιν  δίκαιοι, 
κα\  της  ιδίας  ε'πιΧεΧησθαι  δυνάμεως. 

24  24 V  ΎαΡ  κτίσις  σοι  τω  ποιησαντι  υπηρετούσα 
επιτείνεται  εις  κόΧασιν  κατά  τών  αδίκων, 
και  άνίεται  εις  εύεργεσίαν  ύπερ  τών  εις  σε  πεποιθότων. 

25  25 δια  τούτο  και  τότε  εις  πάντα  μεταλλευομενη 

16  απαραιτητοις]  απαρετητως  Ο  17  παραδοξοτατον]  α  3°  δΐΐρ  πίδ  **ΑΟ 
ΑΕ?  |  πάντα]        τα  Κ  \  πΧειον]  πΧεον  \  εστίν  ο  κόσμος  Κ  |  δικαίου  Α 
18  ημερουτο]  ειμερουτο  Β*  (ιμ.  Β1()  Ν*  (ημ.  ̂ ς  :ι)  |  οηη  ̂ ωα  Χ*  (Ηαο  Κ0·3)  \ 
αλλ]  αλλα  Ν*Α€  αλλ  ινα  Κ0·3  |  οηι  αυτοί  Κ*  (ΗςιΙ)  Νε·3)  |  ειδωσιν]  ιδωσι  Ν  | 
κρισει  θϋ  ̂   |  ελαι/ρωι/ται  Α  19  γεννήματα  £<Α  |  διαφθειρη]  καταφθειρη 
ΚΑ  καταφθαρει  ̂   20  αυτού  απ  ουρανού  επεμψας]  απ  ουρανού  παρέσχες 
αυτοις  ΧΛ(  "νκ1  |  ακοπιαστως  Λ  |  αρμονιαν  Κ  21  οπι  σου  ̂   |  προς  τέκνα γλυκύτητα  ενεφάνισεν  προς  τ.  ενεφάνισεν  γ\.  Α  προς  τ.  ενεφάνισεν  γ\.  ̂   \ 
τη]  την  Κ*  (ταΒ  ν  Κ?)  |  μετεκιρνατο]  μετεκρινατον  &ζε·*(νΐ<1) °;°  22  υπεμινεν  Κ 
νπεμενε  Α  |  γνώσιν]  γνωμεν  Κς·3  |  έχθρων]  εθνών  Λ  I  φλεγομενον]  φλέγον  Κ  | 
εν  τοις  υετοις]  ξενοις  ν.  Κ^3  |  διαστραπτεν  Ο  23  πάλιν  δ]  οηι  δ  Χ  δί 
πάλιν  Αϋ  |  επιΚελησται  ̂ ^Α^  24  κτισις]  κτήσεις  Λ  |  ποιησαντι]  +  αυτόν  ̂   \ 
ογπ  υπηρετούσα  0  \  εις  σε]  επι  σοι  ςϊ.Α^  25  οηι  ευ  πάντα  Κ  \  μετα'\\ευο- 
μενη  Α 
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XVI  26 ΣΟΦΙΑ  ΣΑΛΩΜΩΝΟΣ 

1»  τι]  παντοτρόφω  σον  δωρεά  νπηρετει, 
προς  την  τών  δεομενων  θεΧησιν 

-6ινα  μάθωσιν  οι  νιοι  σον,  οίις  ηγάπησας,  Κνριε,  26 
οτι  ονχ  αι  γενέσεις  των  καρπών  τρεφονσιν  άνθρωπον, 
«λλά  το  ρήμά  σον  τονς  σοι  πιστώνοντας  διατηρεί. 

2?το  γαρ  νπο  πνρος  μη  φθειρόμενον  27 
άπΧώς  νπο  βραχείας  άκτινος  ήΧίον  θερμαινόμενον  ετηκετο, 

28δπως  γνωστόν  ην  οτι  δει  φθάνειν   τον  ηΧιον  επ'  εύχαριστίαν  23 σον 

κα\  προς  άνατοΧήν  φωτός  εντνγχάνειν  σοι. 

'^άχαρίστον  γαρ  εΧπ\ς  ώς  χειμέριος  πάχνη  τακήσεται,  29 
και  ρνήσεται  ώς  νδωρ  αχρηστον. 

ΙΜεγά\αι  γάρ  σον  αι  κρίσεις  κα\  δνσδιήγητοι·  ι  XVII 
δίά  τοντο  άπαίδεντοι  ψνχα\  επΧανηθησαν. 

2ίιπειΧηφότες  γάρ  καταδνναστενειν  έθνος  αγιον  άνομοι,  ι 
δέσμιοι  σκότονς  κα\  μακράς  πεδηται  ννκτος 
κατακΧεισθεντες    ορόφοις,    φνγάδες    της    αιωνίον  προνοίας 

εκειντο. 

3Χανθάνειν  γαρ  νομίζοντες  επι  κρνφαίοις  άμαρτήμασιν,  3 
άφεγγει  Χήθης  παρακαΧνμματι 
εσκορπίσθησαν,  θαμβονμενοι  δεινώς 
κα\  ΙνδάΧμασιν  εκταρασσόμενοι· 

Αουδε  γάρ  ό  κατέχων  αύτονς  μνχός  άφόβως  διεφνΧασσεν,  4 

ηχοι  δ'  εκταράσσοντες  αντονς  περιεκόμπονν, 
κα\  φάσματα  άμειδήτοις  κατηφή  προσώποις  ενεφανίζετο. 

5κα\  πνρος  μεν  ονδεμία  βία  κατίσχνεν  φωτίζειν,  5 
οϋτε  άστρων  εκΧαμπροι  φΧόγες 

ΚΑ  Ο       25  δεομενων]  +  σου  Κ0·3         26  μαθονσιν  ̂   |  γενεσις  Κ  ΑΟ  |  καρπών]  ανοΐν 
Α  |  ανθρωπον]  ρΓ  τον  Χ.^3-  27  μη  φθειρομενων]  διαφθειρομενων  Ν*  μη 
διαφθ.  28  ην]  η  ΚΑ  |  δει  φθανειν]  διαφθανιν  Κ*  (ϊηιρΓοβ  α  ι°  Χε·3) 
δει  φθαννειν  Α  Ο  |  επ]  επι  Κ  |  οιώ  και  Ο  |  προς  ανατολην  φωτός]  προ  ανατολής 
του  φ.  Κε·3  29  χεψεριος  Β3ΐ)  (χιμ.  Β*)]  χειμερινή  ΚΑ  {χιμ.)  XVII  1  κρι· 
σις  Κ*  (-σεις  Κ")  Α  2  επειΧηφοτες  Ο  \  ανομον  Κ*  (-μοι  Κ0·3·  ε     |  βε- 
σμιοις  Κ*  (-μιοι  Κ0·3)  |  πεδη\ται  Β  3  ληθη  Ο  |  εσκορπίσθησαν]  διεσκορπι- 
σθησαν  Κ  εσκοτισθησαν  Α  Ο  |  ινδαλμασιν]  αάηοΐ  φαντασμασιν  Β3111£  4  μυ- 

χός] αάηοί  ενδότερον  σκότος  Β3ΐη£  μοιχός  Κ*  (μυχ.  Κ°3)  μύθος  Α  |  μυχοσσαφ. 
Ο  |  άφοβους  ΑΟ  |  διεφυλαττεν  ΑΟ  |  β  εκταρασσοντες]  δε  καταρασσοντες  Β3ΐ> 
Α0  δε  ταράσσοντες  Κ  |  κατειφη  Κ    (κατηφ.  Κε·3)  5  κατίσχυε  Κ  | 
φωτιζειν]  φωτειν  Ο  |  ούτε]  +  πυρογενις  Κε·3  {-νεις  Κ0·0) 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΑΛΩΜΩΝΟΣ  XVII  1$ 

καταυγάζειν  ύπεμενον  την  στυγνην  εκείνην  νύκτα.  Κ 

6  6διεφαίνετο  δ'  αύτοις  μόνον 
αυτόματη  πυρά  φόβου  πλήρης, 

εκδειματούμενοι  δε  της  μη  θεωρούμενης  (κείνης  όψεως 
ηγοΰντο  χείρω  τα.  βλεπόμενα. 

7  7 μαγικής  δε  εμπαίγματα  κατεκειτο  τέχνης, 
και  της  επ\  φρονήσει  άλαζονίας  έλεγχος  εφύβριστος· 

8  ΖοΊ  γαρ  ύπισχνούμενοι  δείματα  και  ταραχάς  άπελαύνειν  ψυχής νοσούσης, 

ούτοι  καταγελαστον  εύλάβειαν  ενόσουν. 

ο        9 και  γαρ  εϊ  μηδέν  αυτούς  ταραχώδες  εφόβει, 
κνωδάλων  παρόδοις  και  ερπετών  συριγμοίς  εκσεσοβημενοι, 

ίο  10διώλλυντο  έντρομοι 
και  τον  μηδαμόθεν  φευκτόν  άερα  προσιδείν  αρνούμενοι. 

(ίο)  ιι        "δειλοί/  γαρ  Ιδίως  πονηρία  μαρτυρεί  καταδικαζομενη, 
άεϊ  δε  προσείληφεν  τα  χαλεπά  συνεχόμενη  τη  συνειδησει. 

(ιι)  ΐ2       12ούθεν  γάρ  εστίν  φόβος  ει  μη  προδοσία  των  άπο  λογισμού 
βοηθημάτων 

(12)  13       13ενδοθεν  δε  ούσα  ήττων  η  προσδοκία 
πλείονα  λογίζεται  την  άγνοιαν  της  παρεχούσης  την  βά- 

σανον  αιτίας. 

(13)  14       Ι4°ί  δε  την  αδύνατον  όντως  νύκτα 
κα\  εξ  αδυνάτου  αδου  μυχών  επελθοΰσαν 
τον  αυτόν  υπνον  κοιμώμενοι, 

(14)  15       Ιζτά  μεν  τερασιν  ηλαύνοντο  φαντασμάτων, 
τά  δε  της  ψυχής  παρελύοντο  προδοσία,' 
αιφνίδιος  γάρ  αύτοϊς  κα\  απροσδόκητος  φόβος  επηλθεν. 

5  κατανγα'ζειν  Β8* ^4^·?ιΑ^  ]  καταγαξειν  Β*  καταγαυ'ζειν  ς\*  \  υπεμενον]  ΝΑί' 
επεμενον  0  6  δ]  δε  Κ1  |  πλήρεις  ς\  \  εκδειματούμενοι]  δαρ€Γ50Γ  εκφοβου- 
μενοι  ΒΛ  εκδειμαντουμενοι  ^  |  δε]  τε  Κ*  (δε  Κ0  3)  Α  μεν  (Ζ  \  της]  τε  ίηοορ  Κ* 
(της  Κ1)  |  οιτι  μη  Α  7  κατεκειτο]  κατεκιντο  ΑΟ  |  ε7τι]  επιφερομενης  Κ*  (ε7τι 
^ε-3)  |  αλα'ζον ιας  (-νειας  Βα1')]  αλαζονια  Χ*  (-νιας  Κ0,1)  8  δειματα]  διγματα 
Ο  |  ταραχας]  καταρχάς  Κ*  (ταρ.  ς\°·Ά)  \  ενλοβιαν  £<*  (ευλαβ.  Κ0·3)  9  τα- 

ραχώδες] τερατώδες  £\*  |  συρισμοις  ς\*  (συριγμ.  Κ0**)  ΑΟ  |  εκσεσοβημενοι] 
εκπεφοβημενοι  Λ  10  έντρομοι]  εν  τρομω  Ο  |  τον]  το  Κ*  (τον  Νε  α)  |  αφευκτον 
ς\*  (φενκτ.  Κ10··"1)  11  οιτι  γαρ  ̂   |  πονηρία]  +  ιδιω  ̂ ί0·*1  |  μαρτυρεί  (-ρι  ΚΑ)] 
μαρτυρία  ̂   |  προσειληφίν]  προειληφεν  Κ0-·1  12  ουθεν]  ουδέν  ΚΑ*  (οΐ'δε 
Αίνι{1)  Ο  |  προδοσία]  προσδοκία  Κ  13  ήττων]. .  .των  Ο  (ηοη  ήττων)  |  η 
προσδοκία]  οιτι  η  ̂   \  λογίζεται]  αναλογίζεται  Κ  |  την  αγνοιαν]  οιτι  την  Κ 
15  ηλαυνετο  Ν*  (-νοντο  Κ0,8)  |  φόβος]  ΌΤ  ε  Κ*  (ίιηριοί)  ε  Ν1)  |  επηλθεν]  ίπε- 
χυθη  Κ 
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χνπ  ι6 ΣΟΦΙΑ  ΣΑΛΩΜΩΝΟΣ 

ός  δη  ποτ   ονν  ην  εκει  καταπίπτων,  ι6  (15) 

έφρουρεϊτο  εις  την  άσίδηρον  ειρκτην  κατακΧεισθείς· 

17 ε'ί  τε  γαρ  γεωργός  ην  τις  η  ποιμην  \η  (τβ) 
η  των  κατ    ερημίαν  εργάτης  μόχθων, 
π  ροΧημφθε\ς  την  δυσάΧυκτον  εμενεν  άνάγκην. 

18 μια  γαρ  άΧύσει  σκότους  πάντες  εδέθησαν.  ιδ  (17) 
εϊ  τε  πνεύμα  συρίζον, 

*\\  ̂ '  η  περϊ  άμφιλαφείς  κλάδους  όρνέων  ηχος  εύμελής,'* 
η  ρυθμός  ύδατος  πορευομένου  βία, 

'9  η  κτύπος  απήνης  καταριπτομενων  πετρών,  (       *9  (ιδ) 
η  σκιρτώντων  ζωων  δρόμος  αθεώρητος, 

η  ώρυομένων  άπηνεστάτων  θηρίων  φωνη, 
η  άντανακΧωμένη  εκ  κοιΧότητος  ορέων  ηχώ, 

παρέΧυσεν  αυτούς  εκφοβουντα. 

20 όλος  γαρ  ό  κόσμος  Χαμπρώ  κατεΧάμπετο  φωτί,  20(19) 
και  άνεμποδίστοις  συνείχετο  εργοις· 

?Ι μόνοις  δε  εκείνοις  επέτατο  βαρεία  νύξ,  2ΐ  (20) 
εικών  του  μέΧΧοντος  αυτούς  διαδέχεσθαι  σκότους, 
εαυτοις  δέ  ησαν  βαρύτεροι  σκότους. 

1τοις  δέ  όσίοις  σου  μέγιστον  ην  φως.  ι  XVIII 
ών  φωνην  άκούοντες  μορφην  δέ  ουχ  όρώντες, 

ότι  μέν  οϋν  κάκεϊνοι  έπεπόνθεισαν,  εμακάριζον 

2υτι  δ'  ου  βΧάπτουσιν  προηδικημένοι,  εύχαριστοΰσιν,  2 
και  του  διενεχθήναι  χάριν  έδέοντο. 

2άνθ'  ών  πυριφΧεγή  στύΧον,  3 
όδηγόν  μέν  αγνώστου  όδοιπορίας, 
ί]Χιον  δέ  άβΧαβή  φιΧοτίμου  ζενιτείας  παρέσχες. 

*αξιοι  μέν  γαρ  εκείνοι  στερηθηναι  φωτός  και  φυΧακισθηναι  σκότει,  4 

«Αϋ       16  ειρκτην]  τη\  ηοη  ΐηδΐ  Β11  17  ην  τις  η]  τις  ην  Κ*0  τις  ην  η  Κ0·3  | 
ερημιάς  ίν  |  δυσαλυκτον]  αάηοΐ  δυσφευκτον  Β3Π1£  δνσάληκτον  Κ*  (-λυκτον  Ν0·3 
ροδίεα  ΓβδΙϊί;  -Χηκτον)  Α  δΐιρ  Γ3.5  Γ650Γ  αΐίς  Ο*  18  συριξΌν]  διασυριζον 
Κ*  (ϊηαρΓοΙ)  δια  Κ?)  |  αμφιλαφεις]  αμφις  (-φιλαφις  ̂ ε·».  ε·<=)  |  ορνεων]  ρι 
η  Α  19  ζωων]  ίηοερ  τ  Κ*  (ϊπιρΓοΙ)  τ  Κ1)  |  απηνεστατων  θηρίων]  θηρίων 
απηνεστατων  απηνεστατος  θηρίων  Α  \  παρελυεν  Α  \  εκφοβουντα]  εκφο- 
βουσα  21  εκεινοις]  επκεινοις        (ϊπιρΓοΙ)  π  ί^1  ροδίεα  ταδ)  |  επε- 

τατο] επεκειτο  Κ  |  αυτούς]  αυτού  £\*  (-τους  XVIII  1  ων]  ην  Κ€·3  | 
φωνην]  +  μεν  Β3ΐ5ΚΑ  |  ουν]  ου  Α  2  δ]  δε  Β3ΐ5Νε·3Α  |  βλαπτουσιν  (-σι  Α)] 
βλαστουσιν  Ν*  βλεπουσιν  £\ε·3  |  ηυχαριστουν  Α  \  εδεοντο]  οδόντων  Κ*  (εδ.  #.€  Ά) 
3  οδηγον]  ολίγον  Κ*  (οδ.  Ν0·3)  |  φιλότιμου  ξενιτειας  (-τιας  Β*Α  -τεια?  Β313)] 
φιλοτιμίας  Κ*  (0.  ξεν.  Ο.0·3-)  |  παρέσχε1.  Κ*  (-σχες  Ν0·3)  4  εκείνου  Α  \ 
σκοτει]  ρν  εν  Β3*5  σκότους  Ν*  (·τει  Κε·*(ν>ά)ο.ο) 
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οι  κατάκλειστους  φυλάξαντες  τους  υιούς  σου,  Β 

δί'  ων  ήμελλεν  το  άφθαρτον  νόμου  φως  τώ  αιώνι  δίδοσθαι. 
5  5 βουλευσαμενους  αυτούς  τα  των  όσιων  άποκτε'ιναι  νήπια, 

και  ενός  εκτεθέντος  τέκνου  καΐ  σωθεντος, 
εϊς  ελεγχον  τό  αυτών  άφείλω  πλήθος  τέκνων, 

κάϊ  ομοθυμαδόν  άπώλεσας  εν  ύδατι  σφοδρω. 

6  6 εκείνη  ή  ννξ  προεγνώσθη  πατράσιν  ημών, 
ΐνα  ασφαλώς  είδότες  οίς  επίστευσαν  ορκοις  επευθυμησωσιν. 

7  7  προσεδεχθη  υπό  λαού  σου 
σωτηρία  μεν  δικαίων,  εχθρών  δε  άπωλία· 

8  °ώς  γαρ  ετιμωρήσω  τους  ύπεναντίους, 
τούτω  ημάς  π ροσκαΧεσάμενος  έδόξασας. 

9  9  κρυφή  γάρ  εθυσίαζον  όσιοι  παίδες  αγαθών, 
και  τον  της  θειότητος  νόμον  εν  ομόνοια  διεθεντο, 

τών  αυτών  ομοίως  κα\  αγαθών 
και  κινδύνων  μεταλήμψεσθαι  τους  άγιους, 
πάτερων  ήδη  προαναμελπόντων  αίνους. 

ίο       10 αντηχεί  δ'  άσύμφωνος  εχθρών  ή  βοή, 
και  οικτρά  διεφερετο  θρηνουμενων  παίδων. 

ιι       11  όμοια  δε  δίκτ]  δούλος  άμα  δεσπότη  κολασθείς, 
καί  δημότης  βασιλει  τά  αυτά  πάσχων 

\7.       Ί~  ομοθυμαδόν  δε  πάντες  εν  εν\  ονόματι  θανάτου 
νεκρούς  είχον  άναριθμήτους· 

ούδε  γάρ  προς  τό  θάψαι  οί  ζώντες  ήσαν  ικανοί, 
επε\    προς    μίαν   ροπήν   ή    εντιμότερα   γενεσις   αυτών  διε- 

φθάρη. 
13       13πάντα  γάρ  άπιστούντες  διά  τάς  φαρμακείας, 

επι  τώ  τών  πρωτοτόκων  όλεθρω  ώμολόγησαν  θεού  υιόν  λαόν 
είναι. 

Μ       ηήσύχου  γάρ  σιγής  περιεχούσης  τά  πάντα 

4  φυλαξαντες]  φυλασσοντες  Κ  \  εμελλεν  Κ  |  φωτός  Κ*  (φως  Κ0·3)        5  αν-  ΝΑ 
τον$]  ρΓ  δ  Α  |  αποκτειναι]  αποκτινειν  Κ*  (-κτιναι  Κε;ι)  |  το]  οιη  Κ1  ε·α  τον  Α  | 
α0ειλω]  αφιλου  Α  |  και  2°]  τους  δε  εχθρούς  του  \αου  Χ*  (και  Κ6·*)        6  επευ- 

θυμησωσιν] επιθυμησωσιν  Κ        7  προσεδεχθη]  προσδεχθη  δε  Α  \  απώλεια 
9  οτϊι  όσιοι  Α  |  θειοτητος]  οσιοτητο*  Κ  |  οιη  και  2°  Κ0*  |  πάτερων]  πάτερ 
^ς.α,ο.ο  |  προαναμελποντες  Κς:ιΑ  10  δ]  δε  Α  \  η  βοη]  οιη  η  Κο  ;ιΑ  | 
διεφερετο]  διεφενετο  Α  \  θρηνουμενων]  ρτ  φωνή  ΚΑ  11  βασίλεια  Κ*  (-λβί 
^ε·3)  |  τα  αυτά]  ταύτα  Κ  12  ομοθυμαδόν]  ομόθυμο  ίηοορ  Κ*  (ίιηριοί)  ο  3° 
Κ1)  |  οττι  δε  Κ*  (ΗαΙ>  Ν0··1)  |  ΐηιρίΌΪ)  εν  Ν0·*  |  -η  εντιμότερα]  οιη  η  Ν*  (1ίπ1> 
Κ0·*"1)  |  διεφθαρη]  διεφθαρτο  ΚΑ  13  φαρμακιας  ΚΑ 
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XVIII  15  ΣΟΦΙΑ  ΣΑΛΩΜΩΝΟΣ 

Β  και  νυκτός  εν  ιδίω  τάχει  μεσαζούσης  το.  πάντα, 

>5ό  παντοδύναμος  ο~ον  λόγος  α7τ'  ουρανών  εκ  θρόνων  βασιλείων  15 
απότομος  πολεμιστής  εις  μέσον  της  ολέθριας  ήλατο  γης· 

ι6ζίφος  όξν  την  άνυπόκριτον  έπιταγην  σου  φέρων,  ι6 
και  στάς  έπληρωσεν  τα  πάντα  θανάτου· 

και  ουρανοΐι  μεν  ήπτετο,  βεβηκει  δ'  επί  γης. 
*7τότε  παραχρήμα  φαντασίαι  μεν  ονείρων  1 7 

δεινώς  εξετάραξαν  αυτούς, 
φόβοι  δε  επέστησαν  αδόκητοι, 

ι8καί  άλλος  άλλαχη  ριφε\ς  ημίθνητος  ι3 
δι'  ην  εθνησκεν  αίτίαν  ενεφάνιζεν 

19 οι  γαρ  ονειροι  θορυβησαντες  αυτούς  τούτο  π ροε μήνυσαν, 
Ινα  μη  άγνοούντες  δι   ο  κακώς  πάσχουσιν  άπόλωνται. 

20"ΐίψατο  δε  και  δικαίων  πείρα  θανάτου,  2ο 
και  θραύσις  εν  ερημω  εγένετο  πλήθους· 
αλλ*  ουκ  επ\  πολύ  εμεινεν  η  όργη. 

21  σπεύσας  γαρ  άνηρ  αμεμπτος  προεμάχησεν,  ζι 
το  της  ιδίας  λειτουργίας  οπλον 

προσευχην  και  θυμιάματος  έξιλασμόν  κομίσας· 
άντέστη  τώ  θυμω  και  πέρας  έπέθηκε  τη  συμφορά, 

δεικνύς  οτι  σός  εστίν  θεράπων. 

22  ενίκησεν  τον  οχλον  ούκ  Ισχύι  του  σώματος,  ούχ  οπλών  ενερ-  22 

γεια., αλλά  λόγω  τον  κολάζοντα  ύπέταξεν, 
όρκους  πατέρων  και  διαθηκας  ύπομνησας. 

23σωρηδόν  γαρ  ήδη  πεπτωκότων  έπ'  άλλΐ]λων  νεκρών,  23 
μεταξύ  στάς  ανέκοψε  την  όργην 
και  διέσχισεν  την  προς  τούς  ζώντας  όδόν. 

§0      §ζ467γΊ  γάρ  ποδηρους  ενδύματος  ην  όλος  ό  κόσμος,  .  24 
και  πατέρων  δόξαι  έπ\  τετραστίχου  λίθου  γλυφής, 

ΝΑΟ        14  ογπ  τα  πάντα  (2°)  Β3ΐ,ΚΑ  16  επιταγην]  νποταγην  Α  |  5  εττι] 
δε  Κ*  (δ  εττι  Κ0·3)  δε  επι  Α  17  δεινών  ΚΑ         18  ρίψεις]  ριφθις  Α  |  εθνη- 
σκον  Κ*  {-σκεν  Κ0-3)  Α  [  ενεφανιξο\  Α  19  οηι  τούτο  Κ  |  ττροσεμηνυσαν  Α 
20  δικαιων]  +  τοτε  Κ*  +  7τοτ€  Κ0·3  |  πείρα]  α  δΐιρ  ν&δ  Α3  |  η  οργη]  +  σου  Κ* 
(ίΐϊΐρΐΌϋ  Κ^3)  21  προσευχής  Κ0·3  |  τω  θυμω]  οηι  τω  Κ*  (ηαο  τω  Κε·3)  | 
επεθηκεν  ΚΑ  |  δειγνυς  Α  22  ενικησεν]  +  δε  Β3·1  ΚΑ  |  ενεργια  Β*Γογ1  (-γεια  Β3) 
23  σωρηδόν]  αάηοΐ  άναριθμή\των  ωσπερ\  σωρός  Β3"1»  |  ττε^τωκοτων]  β  5βρ  Γ35 
Α3?  |  ανεκοψεν  Κ  |  διέσχισεν]  διεκοψεν  Κε·3         24  τετραστ,.,.Ο  \  \ιθων  Α£  , 
γλυφή  Κ*  (-φη$  Κ 

ο.;ι 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΑΛΩΜΩΝΟΣ  XIX  9 

και  μεγαΧωσύνη  σον  €7Γΐ  διαδήματος  κεφαλής  αντον.  Β 
25       25τοντοις  είξεν  ό  όΧοθρενων,  ταύτα  δέ  έφοβήθησαν 

ην  γάρ  μόνη  ή  πύρα  της  οργής  ικανή. 

XIX   ι         1Ύοις  δέ  άσεβέσιν  μέχρι  τέΧονς  άνεΧεήμων  θνμος  επέστη- 
προήδει  γάρ  αυτών  κα\  τα.  μέΧΧοντα, 

2  2 οτι  αυτοί  επιστρέφοντες  τον  άπείναι 
και  μετά  σπονδής  προπέμψαντες  αντονς, 
διώξονσιν  μεταμεΧηθέντες. 

3  3€Τί  γάρ  (ν  χερσϊν  έχοντες  τα.  πένθη 
κα\  π ροσοδνρόμενοι  τάφοις  νεκρών, 

έτερον  έπεσπάσαντο  Χογισμον  άνοιας, 
και  ου?  ικετενοντες  εξέβαΧον,  τοντονς  ώς  φνγάδας  έδίωκον» 

4  ΑεΐΧκεν  γάρ  αντονς  ή  αξία  επί  τοντο  πέρας  ανάγκη, 
κα\  τών  σνμβεβηκότων  άμνηστίαν  ένέβαλεν, 

"ίνα  την  Χείπονσαν  ταχς  βασάνοις  π ροαναπΧηρώσωσιν  κόΧασιν, 
5  5 και  ό  μεν  Χαός  σον  παράδοξον  όδοιπορίαν  πειράστ), 

εκείνοι  δέ  ξένον  ενρωσι  θάνατον. 

6  66Χη  γάρ  ή  κτ'ισις  εν  ίδίω  γένει  πάΧιν  άνωθεν  διετνποντο, 
νπηρετονσα  ταίς  Ιδίαις  επιταγαίς, 
Ίνα  οι  σοι  παίδες  φνΧαχθώσιν  άβΧαβείς. 

7  7 17  την  παρεμβοΧήν  σκιάζονσα  νεφέΧη, 
εκ  δέ  προνφεστώτος  νδατος  ξηράς  άνάδνσις  γής  έθεωρήθη, 

εξ  έρνθράς  θαΧάσσης  όδος  ανεμπόδιστος, 
και  χΧοηφόρον  πεδίον  έκ  κΧύδωνος  βιαίον 

4        8δι   ον  πανεθνεϊ  διήΧθον  οι  τή  σή  σκεπαζόμενοι  χειρί, 
θεωρήσαντες  θανμαστά  τέρατα. 

9        9ώς  γάρ  Ίπποι  ενεμήθησαν 
και  ώ?  αμνοί  διεσκίρτησαν, 
αΐνονντές  σε,  Κνριε,  τον  ρνόμενον  αντονς- 

24  μεγαλωσννη]  γ>τ  η      α            25  ολεθρευων  Α  Ο  \  οπι  δε  £\*  (ΙιαΙ)  Κ6·*)  |  ΜΑΟ 
εφοβηθη  Κ^Α  |  οργη$]  +  σου  ς\  XIX  1  ασεβεσι  Α  2  επε- 
στρεψαντες  Κ*  (εττιστρ.  #}(νιά))  επιτρ.  Να3Α  3  οιη  άνοια*  £\*  (ΗαΙ)  Κ0·*) 
4  πέρας]  γ>τ  το  Α  Ο  |  αμνηστειαν  Β*  (·τιαν  Β'>)  |  ενεβαλεν]  εβαλεν  Ο  |  λιπονσαν 
Κ  ειττονσαν  Λ*  (λειπ.  Α1)  I  προσαναπληρωσονσιν  Κ  προσαναπληρωσωσι  ΑΟ 
(σΐ|)  5  οδοιπορειαν  Β*  (-ριαν  Βι>)  |  πέραση  Β;ι,Ά  |  ευρωσιν  Κ  6  γένει} 
ΆάηοΙ  ταχι  6<°·8  |  ιδιαι*]  σαυ  ΚΑ  |  αβλαβις  £\*  (-βειτ  Κ")  7  τη  την  π. 
σκιαζΌυση  Α  |  δ«]  γαρ  \  εθεωρηθη  ΒΚ^Ο]  εθεωρείτο  0.*Α  (-ριτο)  \  εξ]  ρ  γ 
και  Κ'  1  8  δι  η  Κ*  (δι  ου  Ν1)  |  πανεθνει]  παν  έθνος  Βπ1'Κ*  (πανεθνι  Κ°·β) ΑΟ  |  θεωρησαντας  Α  9  διβ  Ο  |  ρυσαμενον  ΑΟ 
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εμεμνηντο  γαρ  ετι  των  εν  τη  παροικία  αντων,  ι0 
πώς  αντί  μεν  γενέσεως  ζώων  εξήγαγεν  η  γη  σκνίπα, 
αντί  δε  ένυδρων  έξηρεύξατο  ό  ποταμός  πΧηθος  βατράχων. 

"ε'φ'  υστερώ  δε  είδον  κα\  νέαν  γένεσιν  όρνέων,  ιι 
οτε  επιθυμία  προαχθέντες  τητήσαντο  εδέσματα  τρυφης· 

12εις  γαρ  παραμυθίαν  άνέβη  αυτοΊς  από   θαλάσσης  όρτυγο-  ΐ2 

μήτρα, 
13 και  αι  τιμωρ'ιαι  τοϊς  άμαρτωΧοις  έπηΧθον,  13 

ουκ  Άνευ  των  γεγονότων  τεκμηρίων  τη  βία  των  κεραυνών 
δικαίως  γαρ  επασχον  ταις  ιδίαις  αυτών  πονηρίαις, 

(ΐ3)και  γαρ  χαΧεπωτέραν  μισοξενίαν  επετηδευσαν. 
14 οι  μεν  γαρ  τους  άγνοουντας  ουκ  εδέχοντο  παρόντος,  14 

ούτοι  δε  εύεργέτας  ξένους  έδουΧοΰντο. 

13  και  ου  μόνον,  αλλ*  ή  τις  επισκοπή  εσται  αυτών,  15  (14) 
67Γ6ί  άπεχθώς  προσεδέχοντο  τούς  άΧΧοτρίους· 

16  οί  δε  μετά  έορτασμάτων  ι6  (15) 
εϊσδεξάμενοι  τους  ηδη  τών  αυτών  μετεσχηκότας  δικαίων 
δεινοΊς  εκάκωσαν  πόνοις. 

τ?έπΧηγησαν  δε  και  άορασία,  17  (ι6) 
ώσπερ  έ κείνοι  επ\  ταίς  του  δικαίου  θύραις, 

οτε  άχανει  περιβΧηθέντες  σκότει 
έκαστος  τών  αυτού  θυρών  την  δίοδον  εζητει. 

18  δι*  εαυτών  γάρ  τα.  στοιχεία  μεθαρμοζόμενα,  ι8  (17) 
ώσπερ    εν    ψαΧτηρίω    φθόγγοι    τον    ρυθμού    το  όνομα 

διαΧΧάσσου  σιν , 
πάντοτε  μένοντα  ηχω, 

οπερ  εστίν  εικάσαι  εκ  της  τών  γεγονότων  όψεως  ακριβώς, 

^χερσαία  γάρ  εϊς  ένυδρα  μετεβάΧΧετο,  19  (ιδ) 
και  νηκτά  μετέβαινεν  επ\  γης" 

ΝΑΟ  10  οιώ  μεν  ̂   \  η  γη]  οιη  η  Ο  \  σκνίπα  Β13  (σκνειπα  Β*)]  σκνιφα  Κ*  σκνιφας 
Κ°·ΕΑ  (Γαδ  ι  νεί  ι  ΙίΐΙ  ροδί  φ  Α?)  σκν...  Ο  [  άνυδρων  Α  |  εξηρευξατο]  εξη· 
ρευσατο  Α  εξηρευ...  Ο  |  πλήθος  βάτραχων]  βάτραχους  Ν*  (-χων  Κ0·3  ρι*  πλήθος 
|^ι?&?πι^  11  ιδον  ΑΟ  |  γενεσιν  νεαν  Α  12  ανεβη  αυτοις  απο  θαλάσσης] 
εκ  θαλ.  ανεβη  αυτοις  Χ  13  γεγονότων]  προγεγονοτων  ^ Α€  |  των  κεραυνών] 
οΐίν  των  Κς·3  |  πονηριαις  αυτών  ί\  |  οιτι  γαρ  2°  Κ  14  γαρ  τους]  άρτους  Ονι<1  | 
ούτοι]  αυτοί  Ο  15  αλλ]  αλλα  Ο  16  οηι  των  αυτών  Κ  \  δίκαιων]  ρΐ' 
των  Ν  17  αυτού]  εαυτού  ΑΟ         18  γαρ]  δε  Ο  \  στοιχεία  μεθαρμοζόμενα] 
ιχεια  μεθαρμο  δπρ  Γ&5  Α3  |  διαλασσουσιν  Κ  |  πάντοτε]  πάντα  ί·^·3  \  ηχω]  ρΓ  βι* 
^ε·3  |  όψεως]  ς  5ΐιρ  Γ&δ  Α3  19  ένυδρα]  ενέδρα  Κ*  (ένυδρα  ̂ °·3)  |  μετα- 
βαλλετο  Ο  |  ε7Γί  γης]  εις  γην  Κ*  (ε7τι  γης  Κ0·3) 
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(19)  20       20  πυρ  "ισχυσεν  ει»  υδατι  της  Ιδίας  δυνάμεως,  Β 
καϊ  ΰδωρ  της  σβεστικής  δυνάμεως  επελανθάνετο· 

(20)  2ΐ       21  φλόγες  άνάπαλιν  ευφθάρτων  ζωων 
ουκ  εμάραναν  σάρκας  εμπεριπατούντων , 
ούδε  τηκτον  εϋτηκτον  κρυσταλλοειδές  γένος  αμβροσίας 

τροφής. 

■ίΐ       22Κατά    πάντα   γάρ,   Κύριε,   εμεγάλυνας  τον   λαόν   σου  καϊ 
έδόξασας, 

κα\  ουχ  υπερειδες  εν  παντϊ  καιρώ  και  τόπω  παριστά- 

μενος. 

20  ισχυεν  ΝΑΟ  |  δυνάμεως  ι°]  +  επιλελησμενον  Α  Ο  |  τησβεστικης  Α  |  δυνα-  ΝΑΟ 
μεως  α°]  φύσεως  ΝΑΟ  21  ενπεριπατουντων  Α  |  κρυσταλλοειδές  εϋτηκτον 
Β*  ΝΑΟ  |  αμβροσίας]  αάηοΐ:  θειας  Β3Π1&  |  τρυφης  Ν*  (τροφ.  Νε·3)  22  κατά- 
[παντ]ατταντα  0*ν1<*  (γ3.5  παντ  1°  0Ε)  |  οπι  και  2°  Ο  |  υπερώες  Ο  |  τοπω] 
το  ττοαη  Ν*  (τοπω  Νε·3ΓθΓΐ  ροδίεα  Γ&δ  οπιηία  Ν?)  |  παριστάμενος]  περιστα- 
με[νος]  Ο 

δυβδΟΓ  σοφία  Σαλωμωνος  Β  σ.  Σαλομωντος  Ν  σ.  Σολομωνος  Α  σ.  Σολο- 
μωντος  Ο 

δίΐοΗ  ιΐ24  ̂   1121  Κ  ι°92  Α 
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ΊΤρΟλΟΓΟϋ 

Β       ΠΟΛΛΩΝ  καΐ  μεγάλων  ημΐν  δια  του  νόμου  και  τών  προφητών  και  ι 
των  άΧΚων  των  κατ  αυτούς  ήκολουθηκότων  δεδομένων,  ύπέρ  ών  δέον  έστϊν 
έπαινεΐν  τον  Ίσραηλ  παιδείας  και  σοφίας"  και  ως  ου  μόνον  αυτούς  τους 
άναγινώσκοντας  δέον  έστϊν  επιστήμονας  γίνεσθαι,  άλλα  και  τοις  έκτος  δύ- 
νασθαι  τούς  φϊΚομαθοΰντας  χρησίμους  είναι  και  Χέζοντας  και  -γράφοντας"  5 
ό  πάππος  μου  "Ιησούς  έπΐ  πλεΐον  εαυτόν  δούς  εΐς  τε  την  του  νόμου  και  των προφητών  και  των  άλλων  πατρίων  βιβλίων  άνάγνωσιν,  και  έν  τούτοις  Ίκανην 
'έξιν  περιποιησάμενος,  προήχθη  και  αύτός  συγγράψαι  τι  των  εις  παιδείαν  και 
σοφίαν  ανηκόντων,  όπως  ο'ι  φιλομαθείς  και  τούτων  ένοχοι  γενόμενοι  πολλφ 
μάλλον  έπιπροσθώσιν  δια  της  έννόμου  βιώσεως.    παρακέκλησθε  ούν  μετ'  εύ-  ίο 
νοίας  και  προσοχής  την  άνάγνωσιν  ποιέισθαι,  και  συγγνώμην  Ζχειν  έφ'  οϊς άν  δοκώμεν  των  κατά  την  έρμηνείαν  πεφιλοπονημένων  τισι  των  λέξεων  άδυ- 
ναμεΐν"  ού  γάρ  ισοδυναμεί  αύτά  έν  έαυτοΐς  'Έβραιστι  λεγόμενα  και  δταν 
μεταχθη  εις  έτέραν  γλώσσαν"  ού  μόνον  δέ  ταύτα,  άλλα  και  αύτός  ό  νόμος 
καϊ  α'ι  προφητειαι  και  τα  λοιπά  των  βιβλίων  ού  μικράν  2χει  την  διαφο-  15 
ράν  έν  έαυτοΐς  λεγόμενα,    έν  γάρ  τω'  όγδόω  και  τριακοστψ  Ζτει  έπι  του Εύεργέτου  βασιλέως  παραγενηθείς  εις  Αϊγυπτον  και  συνχρονίσας,  εύρον  ού 
μικράς  παιδείας  άφόμοιον.     άναγκαιότατον  έθέμην  αύτός  προσενέγκασθαί 
τινα  σπουδήν  και  φιλοπονίαν  του  μεθερμηνεΰσαι  τήνδε  την  βίβλον"  πολλην 
γάρ  άγρυπνίαν  και  έπιστήμην  προσενεγκάμενος  έν  τφ  διαστήματι  του  χρό-  ίο 
νου  προς  τό  έπι  πέρας  άγοντα  τό  βιβλίον  έκδόσθαι  και  τοις  έν  τη  παροικία 
βουλομένοις  φιλομαθείν,  προκατασκευασμένους  τά  ηθη  έν  νόμφ  βιοτεύειν. 

ΝΑΟ       ΙηδΟΓ  πρόλογος  ΒΑ  πρ.  Χιραχ  Ο  <3εε5ΐ  ίη  Ν  2  ακολονθηκοτων  Ο  |  δεδομένων]  δεομε- 
νων  Ν  3  παιδιας  ΝΑΟ  4  γενεσ&χι  Νθ  5  όπα  και  ι°  Κ  6  πλέον  Ν  |  του 
νυμον\  οτη  του  Α  7  άλλων]  +  των  δεόντων  Ν  I  ικανον  εστίν  Ν*  (ίκανην  εξιν  Ν°·») 
8  περιποι^σαμενον  Ν  |  περιοο~ι\χθην  Ν*  {προήχθη  Ν?)  |  συνγραψαι  ΝΑΟ  |  οιτι  τι  Ν  |  των]  ρΓ 
περί  Ν  |  παιδιαν  ΝΑΟ  9  τούτων]  ρΓ  οι  Ν*  (οπι  οι  Ν04)  |  ένοχοι]  ενηχοι  ΝοϊΑ 
10  έπιπροσθώσιν]  ετι  προσθησονσιν  Ν  |  εκ  νομού  Ν*  {έννομου  Ν0")  10 — 12  βιω- 
σεως,.,των  κατα  τ[ην]  ρέπει-  ίη  Ο  10  παρακεκλησθαι  ΝΑ  11  ποιεισθε  Β  |  συν- 
■γνωμην  ΝΑ  12  αν]  εαν  Ν  |  ερμτηνιαν  Β* Α  {ερμηνειαν  Βη1ιΝ)  ηρμενειαν  Ο  |  τισιν  Ν°·*  | 
οιτι  αδυναμειν  Β*  Ν*  (η&Ο  αδυναμεϊ  Β3·ι>ιηΚ  -μιν  Ν°·8Α0)  14  ταντα  αλλα]  τα  α  δαρ  γλϊ> 
Α»  15  αι  προφιμιαι  ΝΑ  οι  προφηται  Ο  16  οπι  εν  ι°  Ν  |  γαρ]  6ε  Ν*  (γαρ  Ν0·8) 
17  παραγενι/θεις]  αναγεννηθείς  Ν*  (παραγενηθ.  Ν0  *)  |  εις]  κατ  Ν*  (εις  Ν0·*)  |  ο-υγ\-ρονισας 
Β1»  (?0  ο"υγ\ρονι;σας  Α  18  παιδιας  ΝΑΟ  (ροδί  π.  αϊδίϊηχ  Α)  |  άναγκαιότατον]  +  ουν 
Νθ  |  εθεμην]  πμοεθμην  Ν*  (εθ.  Ν°·α)  |  αυτός]  και  αυτ.  εγω  Ν*  και  αυτός  ΝΟ  ΛΑΟ  |  προσενεγκα- 
σθαι  τινα]  οιτι  τινα  Ν*(η&1>  Ν0·»)  τινα  προσενεγκ.  ΑΟ^  19  οπι  τηνδε  Α  20  οηι 
γαρ  Α  |  οπι  και  Ο  21  προς]  εις  Ν0  4  |  άγοντα]  αγαγοντας  Ν*  αγαγοντα  Ν°·ΛΑΟ  |  τον 
βιβλίον  Β*  (το  β.  Βα1>)  22  προκατασκευασμένους  ΒΝ°·ΛΑΟ*]  προκατασκευάζοντας 
Κ*  προκατασκευαζομενοις  Οινίί1  |  εν  νομω]  εννομως  ΑΟ*  (εν  νομω  Ο» («<!))  |  /3ιωτευειν  Νθ 

$0050·  πρόλογος  Β  άεεδί  ϊη  ΝΑΟ 
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I  ι  ΠΑΣΑ   σοφία  παρά  Κυρίου,  κα\  μετ    αυτού   εστίν  εις  τον  Β 
αιώνα. 

2  ~αμμον  θαλασσών  και  σταγόνας  ύετού  και  ημέρας  αιώνος  τις 
εξαριθμήσει; 

3  3ύψος  ουρανού  και  πλάτος  γης  και  αβυσσον  και  σοφίαν 
τις  εξιχνιάσει; 

4  4  πρότερα  πάντων  εκτισται  σοφία, 
και  συνεσις  φρονήσεως  εξ  αιώνος. 

6        6 ρίζα  σοφίας  τ'ινι  απεκαλύφθη ; 
και  τα  πανουργεύματα  αυτής  τις  εγνω; 

8  8€ΐ$·  εστίν  σοφός,  φοβερός  σφόδρα, 
καθήμενος  επί  του  θρόνου  αυτού. 

9  Κύριος  9αυτός  εκτισεν  αυτήν, 
και  Ίδεν  και  εξηρίθμησεν  αυτήν, 

(10)και  έξέχεεν  αυτήν  επι  πάντα  τα  εργα  αυτού, 
ίο  10 μετά.  πάσης  σαρκός  κατά  την  δόσιν  αυτού, 

και  εχορήγησεν  αυτήν  τοϊς  άγαπώσιν  αυτόν. 
ιι       11  φόβος  Κυρίου  δόξα  και  καύχημα 

και  ευφροσύνη  και  στέφανος  άγαΧΧιάματος. 

12  ,2φόβος  Κυρίου  τέρψει  καρδίαν, 
και  δώσει  εύφροσύνην  και  χαράν  και  μακροημερευσιν. 

13  Ι3τώ  φοβουμίνω  τον  κύριον  ευ  εσται  επ*  εσχάτων, 
και  εν  ήμερα  τεΧευτής  αυτού  εύρήσει  χάριν. 

(ιό)  14       14 αρχή  σοφίας  φοβεισθαι  τον  θεόν, 
και  μετά  πιστών  εν  μήτρα  συνεκτίσθη  αύτοίς· 

ι$       15 και  μετά  ανθρώπων  θεμέλιον  αιώνος  ενόσσευσεν, 

Ιπβογ  σοφία  Σειραχ  Β  σ.  Ιησού  νιου  Σειραχ  Κ  σ.  Τ.  νιου  "Σιραχ  Α€  ΝΑ^ 
I  1 — 2  οπιηΐη.  ̂ ναη  ϊη  ϋ  2  ημεραν  Κ*  (-ρας  Κςα)  3  ονρανον] 
νρανον  Κ*  (ουρ.  Ν^3·  ε  (:Αα)  |  τι$  β£  δαρ  Γα5  Β?νί<1  6  πανονργηματα  ΚΑΟ 
9  ειόεν  ΚΟ  10  εχορηγησεν]  ε[χορη~/ει]  Ονίά  11  ευφροσύνη ..  .αγαλλια- 
ματος]  δώσει  ευφροσύνη»  και  χαραν  και  μακροημερευσιν  ϋ  13  εσχατω 
Κ*  (-των  Κε·α)  |  ενρησει  χάριν]  ευλο-γηθησεται  &Α^1,^ά  14  φοβεισθαι. 
(-σθε  Β*  -σ0αι  Β8**:  ίΐεηι  ι6,  2θ)  τορ  Οεον]  φοβεισθαι  τον  κν  ΚΑ  φοβο%  κ[ν]  (Ζ 15  οιτι  και  ι°  ΚΑ 
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και  μετά  του  σπέρματος  αυτών  έμπιστευθήσεται. 

,6  πλησμονή  σοφίας  φοβείσθαι  τον  κύριον,  16(20) 
και  μεθύσκει  αυτούς  άπο  των  καρπών  αυτής· 

17  πάντα  τον  οίκον  αυτής  έμπλήσει  επιθυμημάτων,  17(21) 
και  τά  άποδοχεΐα  άπο  τών  γενημάτων  αυτής. 

18 στέφανος  σοφίας  φόβος  Κυρίου,  ι8  (22) 
άναθάΧλων  ειρηνην  και  ύγείαν  ιάσεως. 

19  και  είδεν  και  εί~ηρίθμησεν  αυτήν,  19(23) 
ί24)έπιστήμην  και  γνώσιν  συνέσεως  έζώμβρησεν,  (24) 

και  δόξαν  κρατούντων  αυτής  άνύψωσεν. 

20 ρίζα  σοφίας  φοβεϊσθαι  τον  κύριον,  2ο  (25) 
και  ο'ι  κλάδοι  αυτής  μακροημέρευσις. 

22  Ου  δυνήσεται  θυμός  άδικος  δικαιωθήναι·  22(28) 
η  γαρ  ροπή  τον  θυμού  αυτού  πτώσις  αυτώ. 

23  εως  καιρόν  άνθεξεται  μακρόθνμος,  23  (29) 
και  ύστερον  αυτώ  άναδώσει  ευφροσύνη· 

24  εως  καιρού  κρύψει  τους  λόγους  αύτοΰ,  24(3°) 
και  χείλη  πιστών  έκδιηγήσεται  σύνεσιν  αυτού. 

23 εν  θησαυροίς  σοφίας  παραβολή  επιστήμης,  25  (26) 
βδελυγμα  δε  άμαρτωλώ  θεοσέβεια. 

2βεπιθυμήσας  σοφίαν  διατήρησαν  έντολάς,  26  (33) 
και  Κύριος  χορηγήσει  σοι  αυτήν. 

27  σοφία  γαρ  και  παιδεία  φόβος  Κνρίον,  27  (34) 
και  ή  ευδοκία  αυτού  (35)πίστις  και  πραότης.  (35) 

28 μή  άπειθήσης  φόβω  Κυρίου,  28  (36) 
και  μή  προσέλθης  αυτω  εν  καρδία  δισση. 

29 μή  ύποκριθτ}ς  εν  στόμασιν  άνθρώπων,  29(37) 
και  εν  τοις  χειλεσίν  σου  πρόσεχε. 

ΚΑΟ       15  έμπιστευθήσεται]  εμπιστευει  Κ*  (-τενθησεται  #.°·Ά)        16  αυτούς]  αυτήν 
Κ*  {-τους  Νε·α)  Α*ί0Γΐ  (οι*  δΐιρ  ταδ  Α15)  17  αποδοχια  Β*0  (-χεια  Β^Ν) 
18  υγειαν  (-γιαν  Β*Κ<3)]  υγιειαν  ΒΛνί<1Α  |  ιασεως]  αιώνος  Κ0·3  19  ιδεν  Α  \ 
αντης]  αυτήν  ΚΟ  20  μακροημερευσουσϊ\  Κ*  (·σι$  &ζε·Μνκ1),  οο)  22  ροπη] 
οργή  Κ*  (ρ.  #Ρ·Ά)  |  οηι  αυτοί;  Ν*  (ηαΐ)  Κ€  &)  23  αυτω  αναδωσει]  αυτω 
αναδιδωσιν  Κ*1·*·0·0  (αυτ.  αναδωσ.  Κ*)  αναδωσει  αυτω  ̂   \  ευφροσυνην  Ν*  (Γα§ 
ν  Κ!)  ΑΟ  24  κρύψει]  κα  ΐηοορ  Κ*  (κρ.  Ν1)  |  πιστών]  τολλων  ΚΑ 
25  παραβολαι  Κ  |  αμαρτωλού  Α  |  θεοσεβια  ΑΟ  26  Κυριοϊ]  ρν  ο  Κ 
27  παίδια  ΚΑΟ  |  €ΐ/δο£ια  Κ*  (-κια  Κ0·3)  |  πραυτης  ΚΑΟ  28  απειθησης] 
απιστησης  Κ  29  στοματι  Κ  |  του  χειλεσίν]  οηι  του  Ο 

646 



ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ Ιί  ΙΟ 

(38)  3ο       30 μή  εζύψου  σεαυτόν,  Ίνα  μή  πεσης  Β 
και  επ αγάγης  τη  "ψ~νχη  °~ου  άτιμίαν, 

(39)  (39)κα\  αποκαλύψει  Κύριος  τά  κρυπτά  σον, 
καΐ  εν  μέσω  συναγωγής  καταβαλεΐ  σε, 

(40)  (40,οΓί  ού  προσήλθες  φόβω  Κυρίου, 
και  ή  καρδία  σου  πλήρης  δόλου. 

I  ι        1Ύεκνον,  ει  προσερχη  δουλεύειν  Κυρίω  θεώ, 
ετοίμασον  την  ψυχήν  σου  είς  πειρασμόν% 

2  2εΰθυνον  την  καρδίαν  σου  κα\  καρτερησον, 
κα\  μή  σπεύσης  εν  καιρώ  επαγωγής· 

3  3κολλήθητι  αύτώ  και  μή  άποστης, 

Ίνα  αύξηθης  επ*  εσχάτων  σου. 
4  4  παν  δ  εάν  επαχθί)  σοι  δέξαι, 

κα\  εν  άλλάγμασιν  ταπεινώσεώς  σου  μακροθύμησον 
5  5 οτι  εν  πυρί  δοκιμάζεται  χρυσός, 

κα\  άνθρωποι  δεκτοί  εν  καμίνω  ταπεινώσεως. 
6  6πίστευσον  αυτώ  κα\  άντιλήμ-ψεταί  σου· 

εϋθυνον  τάς  οδούς  σου  και  ελπισον  επ*  αυτόν, 
η         1  οι  φοβούμενοι  τον  κυριον,  αναμείνατε  τό  'ελεος  αυτού, 

και  μή  εκκλινητε,  Ίνα  μή  πεσητε. 

8  8οί  φοβούμενοι  Κύριον,  πιστεύσατε  αύτώ, 
κα\  ού  μή  πταίση  ό  μισθός  ύμών. 

9  9οι  φοβούμενοι  Κύριον,  ελπίσατε  εις  αγαθά 

κα\  εις  εύφροσύνην  αιώνος  και.  ε'λέους. 
(ιι)  ίο       Ιη 6 μβλεψατε  εις  αρχαίας  γενεάς  κα\  'ίδετε· 

τίς  ενεπίστευσεν  Κυρίω  κα\  κατησχύνθη; 

(12)         (12)ή  τίς  ενεμεινεν  τώ  φόβω  αυτού  κα\  εγκατεΧείφθη ; 
ή  τίς  επεκαλεσατο  αύτόν,  και  ύπερεΐδεν  αυτόν; 

II  1  Οίτη  θεω  ΝΑΟ  3  ινα  αυξηθης]  και  αυξηθησεται  Κ*  (ίνα  αυξηθης  ΝΑϋ 
Κ0·3)  |  οπι  σου  Κ*  (Η<ΊΟ  Κε·α)  4  άλαγμασιν  €  δ  οτι]  τι  Ν*  (ρΓ  ο 
Κ1)  |  Οίτη  καμινω  (Ζ  \  ταπεινώσεων]  +  εν  νοσοις  και  πενία  (πενια'  επ  αντω 
πεποιθως  γεινου  (γεινου'  Κα·ς)  Κ1^"1  6  ενθννον]  γ>ϊ  και  ̂ *  (πτιρΓοΙ)  και  £<ε·3) 
Α  |  ελπισον  επ  αυτόν  *υρ  γο,η  Β3  7  τον  κυριον]  οηι  τον  (Ζ  |  οιτι  ινα  Χ*  (Ηη.1) 
Κ0·3)  8  Κυριον]  ρΓ  τον  Χ  9  Κυριον]  ρΓ  τον  ̂ 0  |  ελεούν]  +  οτι  δοσιν 
αιωνία  μετα  χαράς  το  ανταποδομα  αυτού  Κ0·3  10  ενεπίστευσεν]  επι- 
στευσεν  Κ0·3  \  Κυριω]  ρΓ  τω  Ν*  (οηι  τω  |  οηι  και  2°  Ν0  3  |  κατησχυνθηι  Β* 
(ι  ηοη  ίηδΐ  Β1»)  |  εγκατελειφθη  Β3,>  (-λιφθη  Β*)]  ενκατελειφθη  Α  (Λιφθη  Ν0)  / 
επεκαλεσατι  Κ*  (-το  ί*1^)  |  υπεριδίν  (Ζ 
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Β       11  διότι  οίκτείρμων  και  εΧεήμων  6  κύριος,  ιι  (13) 
και  άφίησιν  Αμαρτίας  και  σώζει  εν  καιρώ  θΧίψεως. 

"ούα\  καρδίαις  δειΧαΊς  και  χερσ\ν  παρειμεναις,  ΐ2  (14) 
και  ΑμαρτωΧώ  επιβαίνοντι  επ\  δύο  τρίβους. 

13ούαι  καρδία  παρειμεντ],  οτι  ου  πιστεύει-  ι3  (15) 
δια  τούτο  ου  σκεπασθησεται. 

*4οι>αί  υμΐν  τοις  αποΧωΧεκόσιν  την  νπομονην  ΐ4  (ιβ) 
(ΐ7)και  τι  ποιήσετε  οταν  επισκέπτεται  6  κύριος;  (17) 

ι5οί  φοβούμενοι  Κυριον  ουκ  άπειθησουσιν  ρημάτων  αυτού,       15  (ιδ) 
και  οι  άγαπώντες  αυτόν  συντηρήσουσιν  τάς  όδούς  αυτοΰ. 

,6οί  φοβούμενοι  Κυριον  ζητησουσιν  εύδοκίαν  αυτού,  ι6  (19) 
κ  α!  οι  άγαπώντες  αυτόν  εμπΧησθήσονται  του  νόμου. 

17  οι  φοβούμενοι  Κυριον  ετοιμάσουσιν  καρδίας  αυτών,  ΐ7  (20) 
και  ενώπιον  αυτού  ταπεινώσουσιν  τάς  ψυχάς  αυτών. 

ι3εμπεσούμεθα  εις  χείρας  Κυρίου  και  ουκ  εις  χείρας  άνθρώ-  ιδ  (22) πων 

(23)ώς  γαρ  η  μεγαλωσύνη  αυτού,  ούτως  και  το  εΧεος  αυτού.  (23) 

1,ηΕμού  τού  πατρόν  ακούσατε,  τέκνα,  ι  (2^ 
και  ούτως  ποιήσατε,  ίνα  σωθήτε. 

2 ό  γαρ  Κύριος  έδόξασεν  πάτερα  επι  τέκνοις,  2  (3) 
και  κρίσιν  μητρός  εστερεωσεν  εφ  υίοϊς. 

3 6  τιμών  πάτερα  εζιΧάσεται  Αμαρτίας·  3  (4) 
4 και  ως  ό  άποθησαυρίζων  ό  δοξάζων  μητέρα  αυτού.  4  (5) 

5ό  τιμών  πάτερα  εύφρανθησεται  υπό  τέκνων,  5  (ό) 
και  ως  6  άποθησαυρίζων  6  δοξάζων  μητέρα  αυτού- 
και  εν  ήμερα  προσευχής  αυτού  εϊσακουσθησεται. 

6  6  δοξάζων  πάτερα  μακροημερεύσει,  6  (7) 
και  ό  είσακουων  Κυρίου  αναπαύσει  μητέρα  αυτού, 

"και  ως  δεσπόταις  δουΧεύσει  εν  τοΊς  γεννησασιν  αυτόν,     η  (δ) 

ΝΑΟ       11  οικτψμων  ̂   |  ο  κύριος]  +  μακροθνμος  κ  πολυεΧεος  ^ε·α  |  αφησιν  0*νκ1 
(δΐιρεΓδΟΓ  ι  0!)  12  χερσι  0  13  ου  πιστεύει]  ουκ  εμπιστενει  & 
14  αποΧωλεκοσι  £\  |  την  νπομονην]  οιη  την  Ο  \  ο  κύριος]  οιη  ο  ̂ *  (διιρβί'δΟΓ  ο 
ίν1)  15  Κυριον]  ρΓ  τον  \  ουκ  απειθησονσιν  (-σι  Ο)  ρημάτων]  ουκ  αιτ. 
των  ρ.  (ΐιηριοί:)  των  Κε·*)  ζητησουσιν  ευδοκιαν  Α  |  οδοι^]  εντοΧας  Κ0·Λ 
16  Κυριον]  ρΓ  τον  #.0  Ά0  \  τον  νομού]  οιη  του  17  Κυριον]  ρι-  τον  Κ°*β 
18  μεγαΧοσννη  Ο  |  το  εΧεος]  ρν  ττοΧν  ̂ °·Λ  III  3  εξιλασ κεται  Κ0·3  (€Ϊ;6ΐλ.) 
Α  Ο  4  ο  άποθησαυρίζων]  οιη  ο  ΑΟ  5  υπο  τέκνων]  επι  τέκνοις  €  I  και 
ω$... αντον  (ι°)  ιιηο  ΐηοΐ  Β1?3?ΐ3  οηι  ΚΑΟ  |  ο  δοξαζων]  οιη  ο  Β*  (δΐιρΰΓδΟΓ  Β1(νίίΐ1) 
6  μακροημερενσαι  ^        7  οιη  εν  Κ0·3- 
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(9)  §        3  «ν  ί'ργω  και  Χόγω  τίμα  τον  πατέρα  σον,  α 
(ίο)  (ιο)ινα  έπέλθη  σοι  εύλογία  παρ'  αύτον· 
(ιι)  9        9εύλογία  γαρ  πατρός  στήριζα  οίκους  τέκνων, 

κατάρα  δέ  μητρός  έκριζοϊ  θεμέλια. 
(12)  ίο       10 μη  δοζάζου  εν  ατιμία  πατρός  σον, 

ού  γαρ  εστίν  σοι  δόζα  προς  άτιμίαν 

(13)  11       11  η  γαρ  δόξα  ανθρώπου  εκ  τιμής  πατρός  αυτού, 
κα\  όνειδος  τέκνοις  μητηρ  Ιν  άδοξία. 

(14)  ΐ2       12τέκνον,  άντιλαβού  εν  γηρα  πατρός  σου, 
και  μη  λύπησης  αύτον  εν  τγ)  ζωη  αυτού· 

(15)  ΐ3       13 καν  άπολείπη  σύνεσιν,  συγγνώμην  εχε, 
καϊ  μη  άτιμάσης  αύτον  εν  πάσβ  ισχύι  σου. 

ΐ4       14 ελεημοσύνη  γαρ  πατρός  ουκ  έπιλησθησεται, 
(16,17)  (ι6>και  αντί  αμαρτιών  {ιι)προσανοικοδομηθησεταί  σοι· 

ΐ5       15  ε  ν  ήμερα  θλίψεώς  σου  άναμνησθησεταί  σου· 
ώς    ευδία    έπ\    παγετώ,    ούτως    άναλυθησονταί  σου  αϊ 

άμαρτιαι. 
(ιδ)  ι6       16 ώς  βλάσφημος  ό  έγκαταλιπών  πατέρα, 

κα\   κεκατηραμένος   υπό   Κυρίου   6   παροργίζων  μητέρα 
αύτον. 

(19)  17       1?Ύέκνον,  εν  πραύτητι  τα  εργα  σου  διέζαγε, 
και  ύπο  ανθρώπου  δεκτού  άγαπηθηση. 

(20)  ιδ       ,8οσω  μέγας  ει,  τοσούτω  ταπεινού  σεαυτύν, 
και  έναντι  Κυρίου  εύρησεις  χάριν 

(21)  2ο       20 οτι  μεγάλη  η  δυναστεία  τού  κυρίου 
και  νπ6  τών  ταπεινών  δοξάζεται. 

(22)  2ΐ       21  χαλεπώτερά  σον  μη  ζητεί, 

10  οηΐ  σοι  Ο  |  προς  ατιμιαν  (-μειαν  Κ)  ΒΚΑΟ  11  μητηρ]  μητερ  Α*  ν[Λ  ΝΑ 
(η  2°  $υρ  Γα$  Α3)  12  γηρι  Οκί  (-ρει  Ο»"»™)  |  Τη  ·ςωη]  πάση  ισχνι  Κ* 
(τη  ζ.  Κ0·3)  |  αντον]  σου  Κ*  (αυτ.  ̂ ε·3)  13  καν]  και  εαν  ΚΑΟ  |  αττολιπη 
ί\  απολειπης  ̂   |  συγγνώμην]  συ\γνωμην  Α  συνγνωμην  Ο  \  ατιμησης  Ο 
14  πατρός]  +  σου  Κ*  (οϊϊϊ  σου  £ν)  |  προσανοικοδομησεται  Κ  15  οηι  σου 
ι°  Κ*  (δυρκΓδΟΓ  Κ1)  I  άναμνησθησεταί]  σθησε  δΐιρ  Γαδ  Α?  |  επί]  εν  &*  (εττι 
Κς·3)  |  άναλυθησονταί]  αναφΟησονται  Κ*  (αναλυθ.  Κ€·3)  16  ενκαταλιπων 
£<0  |  πάτερα]  μρα  ̂   |  και  κεκατηραμένος]  και  κατηραμενος  (?  καικατ.)  £$0  ( 
υπο]  παρα  Α  17  τα  εργα  σου  εν  πραυτητι  Α  |  διεξαγαγε  £<*  (δκξαγε  ΗαΛ) 
18  χάριν]  +  πολλοί  εισιν  υψηλοί  και  επίδοξοι"  αλλα  πραεσιν  αποκαλυτττι  (-τει 
Κ'  -■' )  τα  μυστήρια  αυτού  Κ1··1  20  δυναστια  £\Αυ  |  του  κυρίου]  Ο  ΠΙ  τοί'  ίνΛ(  ' 
21  χαλ67τωτ€/>α]  βαθύτερα  Κε;ι 
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Β  και  ισχυρότερα  σου  μη  εξέταζε. 

22  α  προσετάγη  σοι,  ταύτα  διανοού'  22 
(23)ού  γάρ  εστίν  σοι  χρεία  των  κρυπτών.  (23) 

23 εν  τοις  περισσοϊς  τών  έργων  σου  μη  περιεργάζον  23  (24) 
('5)  πΧείονα  γαρ  συνέσεως  ανθρώπων  υπεδείχθη  σοι.  (25) 

24  πολλούς  γαρ  επΧάνησεν  η  ύπόλημψις  αυτών,  24(26) 
και  υπόνοια  πονηρά  ωλίσθησεν  διανοίας  αυτών. 

2όκα!  ό  αγαπών  κίνδυνον  εν  αυτω  εμπεσεϊται·  26(27) 
καρδία  σκληρά  κακωθησεται  επ*  εσχάτων, 
καρδία  σκληρά  βαρυνθησεται  έπ'  εσχάτων. 

27  καρδία  σκληρά  βαρυνθησεται  πόνοις,  27(28) 
και  ό  αμαρτωλός  προσθησει  άμαρτίαν  εφ*  άμαρτίαις. 

28 ε 'π αγωγή  υπερήφανου  ουκ  εστίν  ΐασις,  28  (30) 
φυτόν  γάρ  πονηρίας  ερρίζωκεν  εν  αυτώ. 

29 καρδία  συνετού  διανοηθησεται  παραβολην,  29  (31) 
και  ου$·  άκροατοΰ  επιθυμία  σοφού. 

*°πύρ  φΧογιζόμενον  άποσβεσει  υδωρ,  3°  (33) 
και  ελεημοσύνη  εξιλάσεται  αμαρτίας. 

31  ό  άνταποδιδους  χάριτας  μεμνηται  εις  τά  μετά  ταΰτα,  31  (34) 
και  εν  καιρώ  πτώσεως  εΰρησει  στήριγμα. 

τΎεκνον,  την  ζωην  του  πτωχού  μη  αποστέρησης,  τ 
και  μη  παρεΧκυσης  οφθαλμούς  επιδεεΐς. 

2ψνχήν  πεινώσαν  μη  λύπησης,  ι 
και  μη  παροργίσης  άνδρα  εν  απορία  αυτού. 

3  καρδίαν  παροργισμενην  μη  π  ροσταράζης,  3 
και  μη  παρελκύσης  δόσιν  προσδεομενου. 

Αικετην  ΘΧιβόμενον  μη  άπαναίνου,  4 

«ΑΟ        23  υπεδείχθη]  νπεδοθη  €  24  υποληψις  Α  |  οπί  και  Χ*  (ΗίΛ  κ  ΝεΕ)  | 
ωλίσθησεν  διάνοιας]  ώλισθη  εν  διάνοια  Α*νκ1  ωλίσθησεν  διανοιαν  ΝΑ*  26  και 
ο  αγαπών... επ  έσχατων  (ι°)]  κάρδια  σκληρά  (ι0)... εμπεσεϊται  Νε·α  |  εν  αντω] 
εαντω  Ν*  (εν  αντ.  Ν1ε·3)  |  εμπεσεϊται]  απολειται  ΝΑΟ  (-λιτε)  |  κάρδια. ..επ 
έσχατων  (2°)  ιιηο  ϊηοΐ  Β1?35  οπί  ΝΑΟ  27 — 28  ίηίβτ  βαρυνθησεται  εί 
φυτον  Γ3.5  ρΐιΐδ  ςυαηι  3  δΐίοΐιοδ  Ο3  27  αμαρτιαις]  μαρ  δυρ  Γ&δ  Β1ίθΓΐ  αμαρ- 
τια$  Κ*  (-τιαυ  Ν0·3)  28  υπερήφανων  Ο3  |  ιασις  (-σει$  Α)]  +  οδοιποριαι 
αυτού  εκριξωθησονται  Ο*  ν!<1  |  ερρίζωκεν]  ερριξωσεν  ̂   |  οηα  εν  Ο  29  παρα- 
βολην]  εν  παραβολή  Ν*  (παραβολην  Νε·3)  30  εξιλασκεται  Ο         31  πτώ- 

σεως] +  αυτού  ΝΑΟ  IV  1  τεκνον  δΐιρ  Γ&δ  Ν1         2  λύπησης  δΐιρ  ταδ  Α13  | 
απορεια  Β*  Γαδ  &Ης  Β?  (-ρια  Β13)  3  παρωργισμενην  ΝΑ  |  προσταραξης] 
$  δΐιρ  Γ&δ  3  νιΐ  νΐά  Ηη  ΐη  Α 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 

IV  17 

και  μη  απόστρεψες  το  πρόσωπον  σον  άπο  πτωχού.  Β 
5  5 άπο  δεομενου  μη  άποστ ρίψης  όφθαλμόν, 

και  μη  δώς  τόπον  άνθρώπω  καταράσασθαί  σ€· 
6  6 καταρωμίνον  γαρ   σε  εν  πικρία  ψυχής  αυτού, 

της  δεήσεως  αυτού  επακούσεται  6  ποιήσας  αυτόν, 
η        7  προσφιλή  συναγωγή  σεαυτον  ποίει, 

και  μ€γιστάνι  ταπεινού  την  κεφαλήν  σου. 
8  8κλΐνον  πτωχώ  το  ους  σου, 

και  άποκρίθητι  αυτώ  ειρηνικά,  εν  πραύτητι. 
9  9εξελού  άδικούμενον  εκ  χειρός  άδικούντος, 

κα\  μη  όλιγοψυχήσης  εν  τω  κρίνειν  σε. 
ίο       ΊΟγίνον  όρφανοίς  ως  πατήρ, 

κα\  άντι  ανδρός  τη  μητρ\  αυτών 

(ιι)  (ιι)και  εση  ως  υιός  Ύψιστου, 
και  αγαπήσει  σε  μάλλον  ή  μήτηρ  σου. 

(12)  ιι       "Ή  σοφία  υιούς  εαυτή  άνύψωσεν,  * 
και  επιλαμβάνεται  των  ζητοΰντων  αυτήν. 

(13)  ΐ2       Ι2ό  αγαπών  αυτήν  άγαπα  ζωην, 
και  οι  όρθρ'ιζοντες  προς  αυτήν  εμπλησθήσονται  ευφρο- 

σύνης· 
(14)  13       *3ό  κρατών  αυτής  κληρονομήσει  δόξαν, 

και  ου  εϊσπορεΰεται,  ευλογήσει  Κύριος· 
(15)  14       Ι4«Σ  λατρεύοντες  αυτή  λειτουργήσουσιν  άγίω, 

και  τους  αγαπώντας  αντην  αγάπα  ό  κύριος· 
(ιό)  15       Ι5ό  υπακούων  αυτής  κρίνει  εθνη, 

και  6  προσελθών  αυτή  κατασκηνώσει  πεποιθώς. 

(17)  ι6       ι6εάν  εμπιστεύσης,  κατακληρονομήσεις  αυτήν, 
και  εν  κατασχέσει  έσονται  αι  γενεαϊ  αυτού· 

(ιδ)  17       Ι7οτι  διεστραμμενως  πορεύεται  μετ   αυτού  εν  πρώτοις, 

5  δεομενου]  προσδεομενου  Κ*  (ΐπιρΓοΙ)  προσ  \  καταράσασθαί]  σ  ι°  δΐΐρ  ΚΑΟ 
Γ35  Β1?ν1<*  6  επακούσεται]  εισακουσεται  7  συναγωγή]  ρτ  εν  0  | 
μεγιστανι]  πρεσβυτερω  Κε£1  8  αηίο  εν  ι  ΙίΐΙ  Γαδ  0?  9  κρινειν]  κρινε- 
σθαι  Ν  11  εαυτή]  αυτής  ΧΑΟ  12  ορθιζοντες  Ο*  (ορθρ.  Ο)         13  ευ- 

λογήσει] ευλογεί  ΚΑΟ  14  λειτουργήσουσιν]  ειτουργησουσ  δαρ  ταδ  ιιΐ  νΐά 
Ο1  |  ο  κύριος]  ογπ  ο  15  υπάκουων]  εισακουων  Κ  |  προσελθών]  προσ- 

εχών ΚΑ€  16  εμπιστευση  Β5Ν  -σει  Α^  (ενπ.)  |  κατακληρονομησει  ΚΑΟ  I 
αυτοί;]  αι;τ?79  Κ*  (-του  Ν")  17  διεστραμμένης  Ο  |  πορευσεται  &\α  ιΑ€νί<* (πορβυεσται) 
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IV  ιδ ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 

{19)φόβον  δε  και  δειλίαν  επάξει  επ*  αυτόν,  (Ι9) 
και  βασανίσει  αυτόν  ίν  παιδία  αυτής, 

εως  ου  ενπιστεύσγι  ττ}  ψυχή  αυτού· 
κα\  πειράσει  αυτόν  εν  τοϊς  δικαιώμασιν  αυτής· 

18  και  πάλιν  έπανήξει  κατ  ευθείαν  προς  αυτόν  και  ευφράνει    ι8  (20) αυτόν, 

(2Ι)και  αποκαλύψει  αυτω  τα  κρυπτά  αυτής.  (ς 
Ι9ε'άι>  άποπλανηθη,  εγκαταλείψει  αυτόν,  19  {ι 

και  παραδώσει  αυτόν  εϊς  χείρας  πτώσεως  αυτού. 

20Συντήρησον  καιρόν  και  φύλαξαι  άπο  πονηρού,  2ο  (23] 
(24)καί  περ\  της  ψνχής  σου  μή  αίσχυνθης·  (24) 

21  εστίν  γαρ  αισχύνη  επάγουσα  άμαρτίαν,  2ι  (25 
και  εστίν  αισχύνη  δόξα  και  χάρις. 

22 μη  λάβης  πρόσωπον  κατά  της  ψνχης  σου,  22  (26 
(27>και  μή  εντραπης  είς  πτώσ'ιν  σου.  (27 

Ζ3μή  κωλύσης  λόγον  εν  καιρώ  σωτηρίας·  23  (28 
2*εν  γαρ  λόγω  γνωσθήσεται  σοφία,  24  (29 
και  παιδεία  εν  ρήματι  γλώσσης. 

25 μή  αντίλεγε  τι)  αλήθεια.,  25  (30 
και  περί  της  άπαιδευσίας  σου  εντράπητι· 

26 μή  αίσχυνθης  όμολογήσαι  εφ*  άμαρτίαις  σου,  26  (31 
(32)καί  μή  βιάζου  ρουν  ποταμού.  (32 

27 και  μή  ύποστρώσης  σεαυτον  άνθρώπω  μωρώ,  27 
και  μή  λάβης  πρόσωπον  δυνάστου. 

28  εως  τού  θανάτου  άγώνισαι  περί  της  αληθείας,  28  (33 
και  Κύριος  ό  θεός  πολεμήσει  ύπερ  σού. 

29 μή  γίνου  τραχύς  εν  γλώσση  σου,  29  (34 
και  νωθρός  και  παρειμενος  εν  τοις  εργοις  σον. 

30 μή  'ίσθι  ως  λεων  εν  τω  οίκω  σου, 
και  φαντασιοκοπών  εν  τοΊς  οίκεταις  σου. 

3ο( 

35 

ΝΑΟ       17  οιώ  δε  ΚΑΟ  |  βασανίζει  Κ*  (-σει  Κ.0·3-)  |  εμττιστενση  Β'\Α  ε^ττιστευσει  Ο  | 
ττειρασει]  περασευΚ*  (-σει  Κ03)  18  ευφραίνει  Α         19  ενκαταλιψει  Κ 
21  επάγουσα]  ενάγουσα  Α*  νί<Λ  23  μτ?]  ρΓ  κ  Κ0·*  24  οηι  και  παιδ.  εν 
ρ.  γλώσσης  Ο  \  παίδια  ΚΑ  |  γλώσσης]  γλωσσωδους  Κ*  (-σση$  Κ0·3)  25  αλή- 

θεια {-θια  \&)]->τ  κατα  μηδέν  ς^Ζ·Ά  \  παιδευσιας  Κ*  (απαιδ.  Κ1)  |  εντραττηθι  Βι>Κ 
27  ανθρωπω  μωρω  σεαυτον  ΚΑΟ  28  του  θανάτου]  οηι  του  ΧΑΟ  |  αληθιας 
ΚΟ  29  τραχιά]  ταχυϊ  Κ*Α  θρασυς  Καα  |  γλωσστι]  ακροασει  Κ*  |  οηι  \αι 
ι°  Ο  |  του  λογού  Κ0·3·  30  τω  οικω]  ττ;  οικία  Κ 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ V  II 

(36)  3ΐ       ν       εστω  η  χ*φ  σον  εκτεταμένη  εϊς  τ6  λαβείν,  Β 
και  εν  τω  άποδιδόναι  σννεσταΧμενη. 

V         ι        1  μη  επεχε  επ\  τοις  χρημασ'ιν  σον, 
και  μη  ε'ίπης  Αντάρκη  μο'ι  εστίν. 

2  2 μη  εξακοΧονθει  τη  ψνχη  σον  κα\  τη  Ισχνι  σον,  πορενεσθαι 
εν  επιθνμ'ιαις  καρδίας  σον 

3  3  και  μη  εΧπης  Τ/ί  με  δνναστενσει; 
6  γαρ  κνριος  εκδικων  εκΒικησει  σε. 

4  4 μη  ε'ίπης  "ϋμαρτον,  και  τ'ι  μοι  εγενετο; 
ό  γαρ  κνριός  εστίν  μακρόθνμος. 

5  5περ\  εξιλασμοί)  μη  άφοβος  γ'ινον, 
προσθειναι  άμαρτίαν  εφ'  άμαρτ'ιαις· 

6  6 και  μη  ε'ίπης  Ό  οίκτείρμος  αντον  πολνς, 
το  πλήθος  των  αμαρτιών  μον  εξϊλάσεται- 

(7)  (?)  έλεος  γαρ  και  οργη  παρ*  αντον , 
κα\  επ\  αμαρτωλούς  καταπαύσει  6  θνμος  αντον· 

(δ)  7        7 μη  ανάμενε  επιστρεψαι  προς  Κνριον, 
και  μη  νπερβάλλον  ήμεραν  εξ  ημέρας· 

(<?)  <9)εξάπινα  γαρ  εξελενσεται  οργη  Κυρίου, 
και  εν  καιρώ  εκδικησεως  εξοΧη. 

(ίο)  8        8μή  επεχε  επ\  χρημασιν  άδίκοις· 
ονδέν  γαρ  ωφελήσεις  εν  ήμερα  επαγωγής. 

(η)  9        9 μη  Χίκμα  εν  παντι  άνεμω, 
και  μη  πορενον  εν  πάση  άτραπω· 
όντως  ό  αμαρτωλός  6  δίγλωσσος. 

(12)  ίο       τ°'ίσθι  εστηριγμενος  εν  σννεσει  σον, 
και  εις  έστω  σον  ό  Χόγος. 

(13)  ιι       "γίνου  ταχύς  εν  άκροάσει  σον, 
και  εν  μακροθνμία  φθεγγον  άπύκρισιν. 

31  μη]  ΡΓ  και  φ  Κ*  (ίΐΥφΓοΐ)  και  φ  ̂ ί1)  V  2 — 3  οιώ  μη  εξακολουθεί... 
δυναστεύσει  ^*  ηη.0  μη  εξακ.  τη  ψυχη  σου  [κ]  τη  ισχνι  σου  πορευεσθαι 
(ΗυοαΗί|ΐιο  8αρ  ΓΟδ)  εν  επιθυμία  κάρδια  (δίο)  σου  μη  επης  (δϊο)  τις  με  δυνα- 

στεύσει" ^ε  ε(νκΐ)  |  οπ1  ττορενεσθαι  εν  επιθ.  καρδίας  σου  ΑΟ  |  καρδιαις  Β 
3  οπή,  μη  0  |  οιώ  σε  ̂ Α  4  οιώ  και  €  |  οηι  ο  γαρ  κύριος  εστίν  μακροθυ- 
μος  (Ζ  6  οικτιρμος  £\Α  |  αυτού  2°]  αυτω  ΚΑΟ  \  καταπαυσεται  Κ*  (-σει 
^€·3)  7  προς]  επι  Κ  |  οργη]  ρ*  V  ̂  |  Κύριοι»]  αυτού  Ν*  κι»  κ  ω?  μελισσαι 
εκτριβηση         |  εΐ'  καιρώ]  εν  τω  κ.  Κ*  (οιώ  τω  Κ1^1)  ί^βλουσα  0  8  ωφε- 

λήσει &*Α  +  σε  Ν^Α        9  λιγμα  0  |  οιώ  και  ̂         10  ογώ  σου  ι°  €ίοΓΐ  |  βΐϊ] 
εισθι  Ν*  (εις  Ν<  ·;ι) 
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V  12 ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 

12  εΐ  εστίν  σοι  σύνεσις,  άποκρίθητι  τω  πλησίον"  ΐ2  (14) 
ει       μη,  η  χειρ  σον  εστω  επι  στόματί  σον. 

13  δόξα  και  ατιμία  εν  Χάλια,  13  (15) 
κα\  γλώσσα  άνθρώπον  πτώσις  αντώ. 

14 μη  κληθης  ψίθνρος,  ι4  (ιό) 
και  τη  γλώσση  σον  μη  ενεδρενθης· 

<17>επ\  γαρ  τω  κλέπτη  εστίν  αισχύνη,  (17) 
κα\  κατάγνωσις  πονηρά  επι  διγλώσσον. 

1ζεν  μεγάλω  κα\  εν  μικρω  μη  άγνόει,  ΐ5  (ιδ) 
*και  αντί  φίλου  μη  γ'ινον  εχθρός·  ι  VI 

όνομα  γαρ  πονηρον  αισχύνη,  και  όνειδος  κληρονομήσει· 
όντως  6  αμαρτωλός  ό  δίγλωσσος. 

2μή  επάρης  σεαντον  εν  βονλη  ψνχης  σον,  ζ 
ϊνα  μη  διαρπαγη  ώς  τανρος  η  ψνχη  σον 

3 τα.  φύλλα  σον  καταφάγεσαι  3 
και  τονς  καρπούς  σον  απολέσεις, 
και  αφήσεις  σεαντον  ώς  ί-ΰλον  ξηρόν. 

*Ψνχη  πονηρά  άπολεΐ  τον  κτησάμενον  αύτην,  4 

και  επ'ιχαρμα  εχθρών  ποιήσει  αντόν. 
^λάρνγξ  γλνκνς  πληθννεϊ  φιλονς  αντον,  5 

και  γλώσσα  ενλαλος  πληθννεϊ.  ενπροσηγορα. 

6 οι  εϊρηνεύοντες  σοι  εστωσαν  πολλοί,  6 
οι  δε  σύμβονλοί  σον  εις  άπο  χιλίων. 

7 εϊ  κτάσαι  φίλον,  εν  πειρασμώ  κτησαι  αντόν,  η 
και  μη  ταχν  εμπιστενσης  αντώ. 

3(στιν  γαρ  φίλος  εν  καιρώ  αντον,  3 
και  ον  μη  παραμείνη  εν  ήμερα  θλίψεώς  σον 

9  και  εστίν  φίλος  μετατιθέμενος  εις  εχθραν,  9 
και  μάχην  όνειδισμον  σον  αποκαλύψει· 

10 και  εστίν  φίλος  κοινωνός  τραπεζών,  ίο 

ΝΑΟ       12  οιη  σοι  Ο  |  εστω]  εσται  Ο  |  επι]  εν  Ο  |  στοματι]  ρΓ  τω  13  λαλλα 
^*  (λαλιά  ̂ ε·»«ΐρο5ΐ63^  |  γλωσσά]  ρΓ  η  Ο  |  άνθρωπου]  αυτού  Ο  |  αυτω]  αυτού 
Κ         14  ενεδρευθη*]  ενέδρευε  Β^ΧΑΟ  |  ονηρα  Κ*  (πον.  Ν1)  VI  1  αισ- 
χυνην  2  δίαρπαγη]  αρπάγη  Κ  3  αφήσει*  σεαυτον]  αφήσει* 
αντον  &\*  αφήσει*  σε  (ηίδί  ροΐΐιΐδ  αφήσει  σε)  Κ0·3·  |  ξΐ/λοί/]  φυλλον  Α  Ο  |  ξηρον] 
+  σεαυτον  Ν*  (ίιηρίΌΟ  Κε·  )  4  €χθροι*  £\  5  λαρυξ  ̂   \  ευπροσηγοριαν  Ο 
6  εστωσαν]  +  σοι  ̂ *  (ίπιρίΌΟ  σοι  2°  &°·Ά)        7  ενπιστευση*  9 — 10  οιη 
και  εστίν...  θλίψε  ω*  σου  Κ*  (Ηαο  Ν0·3)         9  εχθρον  ΑΟ  |  μαχη  0 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 

VI  24 

και  ου  μη  παραμείνη  εν  ημέρα  θλίΛ^εώς  σον  Β 
ιι       11  και  εν  τοϊς  άγαθοίί  σον  εσται  ώς  σν, 

και  έπ\  τους  οίκέτας  σον  παρρησιάσεται· 
ΐ2       12  εάν  ταπεινωθής,  εσται  κατά  σον, 

κα\  από  τον  πρόσωπον  σον  κρνβήσεται. 

ΐ3       Ι3α7τό  των  έχθρων  σον  διαχωρίσθητι, 
και  από  των  φίλων  σον  πρόσεχε. 

ΐ4       Ηφίλος  πιστοί  σκέπη  κραταιά" 
ό  δε  εύρων  αυτόν,  ενρεν  θησανρόν. 

ΐ5       15  φίλου  πιστού  ονκ  εστίν  αντάλλαγμα, 
και  ονκ  εστίν  σταθμός  της  καλλονής  αυτού. 

ι6       16  φίλος  πιστός  φάρμακον  ζωής, 
και  οι  φοβούμενοι  Κυριον  εύρήσουσιν  αυτόν. 

17       1?ό  φοβούμενος  Κύριον  ενθυνει  φιλίαν  αυτού, 
οτι  κατ   αυτόν  όντως  και  ό  πλησίον  αύτού. 

ι8       ιΒΎέκνον,  εκ  νεότητός  σον  έπιλεξαι  παιδίαν, 
και  εως  πολιών  εύρησεις  σοφίαν 

ΐ9       Ι9ώϊ  ό  άροτριών  και  ό  σπείρων  πρόσελθε  αύτη, 
και  ανάμενε  τους  αγαθούς  καρπούς  αύτής' 

(20)  {20)εν  γαρ  τή  εργασία  αυτής  ολίγον  κοπιάσεις, 
και  ταχύ  φάγεσαι  τών  γενημάτων  αύτής. 

(21)  2ο       20ώς  ταχεϊά  εστίν  σφόδρα  τοις  άπαιδεντοις, 
και  ουκ  έμμενεϊ  εν  αύτη  άκάρδιος' 

(2^)21       21  ώς  λίθος  δοκιμασίας  Ισχυρός  εσται  επ'  αύτω, 
και  ου  χρονιεϊ  άποριψαι  αύτήν. 

(23)  22       22σοφία  γαρ  κατά  τό  όνομα  αύτής  εστίν, 
και  ου  πολλοίς  εστίν  φανερά. 

(24)  23       2λάκονσον,  τεκνον,  και  δεξαι  γνώμην  μον, 
και  μη  άπαναίνον  την  σνμβονλίαν  μον 

(25)  24       24 και  εισενεγκον  τούς  πόδας  σον  εϊς  τάς  πεδας  αύτής, 
και  615  τον  κλοιόν  αύτής  τον  τράχηλόν  σον 

11  οικεταις  Κ*  (-ταί  Κ0·*)  12  ταπεινωθητ  εσται]  ταπινωθησεται  ^  ΜΑΟ 
14  ευρε  0  15  εστινταθμο%  Α  |  οηι  αυτού  Ο  16  Κυριον]  ρΓ  τον  ̂ 0 
17  οι  πλησίον  Ν*  (γε8  ι  ι°  Κ?)  18  οπι  σου  Ν  |  παιδειαν  Β:ιίΆ  |  σοφιαν] 
χάριν  Κ  19  ο  αροτριω^]  οπι  ο  £\  |  ο  σπείρων]  οηι  ο  Κ*  (Ηαο  ο  Κ0·*)  ρΓ  ω? 
Α  Ο  20  ταχεία]  τραχεία  I5^^^Α^         21  ισχυροί]  ισχνς  Ν*  ισχνός  (μο) 
^ο.λ  |  ΐσται]  €σΤιν  Φ·8  |  αποριψαι  1!?  {-ρειψ.  Β*)]  απορριψαι  Η  (-ρειψ.)  ΑΟ 
22  ΟΠΙ  εστι^  [°  Κ  |  οστι  (2°)  0  23  δε£αι]  εκύεξαι  ΚΑ  |  7"ω/αι7,/]  ΡΓ  Τ77" 
ΚΑΟ  24  οηι  και  ιυ  Ν  |  εισενεγκαι  Α 
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VI  25 ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 

25ύπόθες  τον  ωμόν  σον  και  βάσταξον  αϊ/την, 
και  μή  προσοχθίσης  τοις  δεσμοϊς  αυτής· 

26εν  πάση  ψνχή  σου  πρόσεΧθε  αντί], 
κα\  εν  οΧη  δυνάμει  σου  σνντήρησον  τάς  όδούί  αυτής. 

27 ςξ'ιχνςυσον  και  ζήτησον,  και  γνωσθήσεταί  σοι, 
και  εγκρατής  γενόμενος  μη  αφής  αυτήν 

28€7γ'  εσχάτων  γαρ  είιρήσεις  την  άνάπαυσιν  αυτής, 
κα\  στραφήσεταί  σοι  είς  εύφροσυνην 

29 και  έσονται  σοι  αί  πεδαι  εϊς  σκεπην  Ισχύος, 
κα\  οι  κλάδοι  αυτής  είς  στοΧήν  δόξης. 

3° κόσμος  γαρ  χρύσεός  εστίν  επ'  αυτής, 
και  οι  δεσμοί  αυτής  κΧωσμα  ΰακίνθινον 

31  στοΧήν  δόξης  ένδυση  αυτήν, 
και  στεφανον  άγαΧλιάματος  περιθήσεις  σεαυτω. 

32 εάν  θεΧης,  τεκνον,  παιδευθήση, 
και  εάν  δως  την  ψυχήν  σου,  πανούργος  εση· 

33εάν  άγαπησης  άκούειν,  εκδεξη, 
και  εάν  κλίνης  το  ους  σου,  σοφός  εση. 

34 εν  πΧήθει  πρεσβυτέρων  στήθι· 
και  τις  σοφός;  αυτώ  προσκοΧΧήθητι. 

35πάσαν  διήγησιν  θείαν  6έ\ε  άκούειν, 
και  παροιμίαι  συνέσεως  μή  εκφευγετωσάν  σε. 

36εάν  'ίδης  συνετόν,  ορθριζε  προς  αυτόν, 
και  βαθμούς  θυρών  αυτού  εκτριβετω  ό  πους  σου. 

^7διανοοΰ  εν  τοΊς  προστάγμασιν  Κυρίου, 
και  €ΐ»  τάΐς  εντοΧάϊς  αυτοΰ  μεΧετα  δια  παντός· 

αυτός  στηριεϊ  την  καρδίαν  σου, 
και  ή  επιθυμία  τής  σοφίας  σου  δοθήσεταί  σοι. 

ΙΜη  ποίει  κακά,  και  ού  μή  σε  καταΧάβη  κακόν 

25  (26 
26  (27 

27  (28 
28  (29 

29  (30 

3°  (3ΐ 

3>  (3* 32  (33 

33  (34 

34  (35 

VII 

ΚΛΟ       25  τοις  δεσμοις]  ρΓ  εν  Ν*  (ίηιρϊΌΟ  εν  Νε3)  26  0X77]  πάση  0  \  συντη- 
ρησον] τηρησον  ΝΑ  |  τας  οδ  δίφ  ΓΕδ  Β3Ϊ)νίά  27  ζητησον]  +  αυτήν  Ν0·3  | 

αυτήν]  η  δηρ  Γ3.5  Α3  28  αντης]  σου  0  29  πεδαι]  ναιδες  Α  | 
κλάδοι]  κλοιοί  ΑΟ  30  αηΐο  κόσμος  3  ίε1"^        (ίοΓίβ  κοσ)  ταδ  0? 
31  ενδύσεις  Ν*  -σει  Ν0·3  32  εαν  ι°]  +  γαρ  Ν*  (οπί  γαρ  Κ0·3)  |  δω$] 
εττιδως  ΝΑΟ  33  βαί'  1°]  ρ  Γ  και  Α  \  κλίνης]  εκκλινης  Ν  34  αντων 
Ν*  (-τω  Νε·3)  35  ακουειν]  ακροασθαι  ΝΑΟ  |  εκφνγετωσαν  Ν*  (εκφευγ. 
Ν°3)  Α  36  είδης  Ο  |  θυρών  Β* {οη  ΝΑΟ]  τριβών  (τρψ  δαρ  ταδ)  Β313  |  εκ- 

τριβετω] εκτριβ  δηρ  τ&δ  Β313  37  οιπ  σου  2°  ΝΑΟ  VII  1  μη]  ΐηοερ  κα 
Ν*  (ίιηρΓοΙ)  κα  Ν1)  |  οπί  σε  Ν 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ  VII  \% 

2  2  άπόστηθι  από  άδικου,  και  έκκΧινεΐ  από  σού.  Β 

3  3υΊέ,  μη  σπείρε  βπ'  αϋΧακας  αδικίας, 
και  ου  μη  θερίσης  αύτάς  έπταπΧασίως. 

4  Αμη  ζήτει  παρά  Κυρίου  ήγεμονίαν, 
μηδέ  παρά  βασιλέως  καθέδραν  δόξης. 

5  5 μη  δίκαιου  έναντι  Κυρίου, 
και  παρά  βασιΧει  μη  σοφίζου. 

6  6Ρ7  ζήΤ€1  γενέσθαι  κριτής, 
μη  ουκ  ενισχύσεις  έξάραι  αδικίας· 

μη  ποτε  εύΧαβηθής  από  προσώπου  δυνάστου, 
και  θήσεις  σκάνδαΧον  εν  ευθύτητί  σου. 

7  7 μη  άμάρτανε  εις  πΧήθος  πόΧεως, 
και  μη  καταβάΧης  σεαυτόν  εν  όχΧω. 

8  &μή  καταδεσμεύσης  δις  άμαρτίαν, 
εν  γάρ  τη  μια  ουκ  άθωος  εση. 

(ιι)  9        9Η·ή  ε'ίττης  Τω  πΧηθει  των  δώρων  μου  έπόψεται, 
και  εν  τω  προσενέγκαι  με  θεω  ύψίστω  προσδένεται. 

—   ίο       10μη  όΧιγοψυχήσης  εν  τη  προσευχή  σου, 
και  έΧεημοσύνην  ποιησαι  μη  παρίδης. 

(12)  ιι       11  μη  καταγέΧα  ανθρωπον  οντά  εν  πικρία  ψυχής  αύτού- 
εστιν  γάρ  ό  ταπεινών  και  άνυψών. 

(13)  ΐ2       12μή  άροτρία  ψευδός  έπ'  άδεΧφω  σου, 
μηδέ  φίΧω  τό  όμοιον  ποίει. 

(14)  13       13       θέΧε  ψεύδεσθαι  πάν  ψεύδος· 
ό  γάρ  ένδεΧεχισμός  αύτοίι  ουκ  εις  αγαθόν. 

(15)  η       Ημή  άδοΧέσχει  εν  πΧηθει  πρεσβυτέρων,^1  ^  Ο 
και  μη  δευτερώσης  λόγοι/  εν  προσευχή  σου. 

(ιό)  15       ,5/ί>7  μισήσης  έπίπονον  έργασίαν 
και  γεωργίαν  ΰπό  Υψίστου  έκτισμένην. 

(17)16       ιύμή  προσΧογίζου  σεαυτόν  εν  πΧηθει  άμαρτωΧών 
(19)  17  χη ταπείνωσον  σφόδρα  την  ψυχήν  σου. 
(ιδ)  ι6       16 μνήσθητι  ότι  οργή  ου  χρονιεΐ, 
(19)  17  17 ότι  έκδίκησις  ασεβούς  πύρ  και  σκώΧηξ. 

2  άδικοι;]  κάκου  0  3  σπειρης  Ο  \  αντας]  αντα  ΝΑΟ  |  επταπλασια  Α  ΝΑΟ 
4  ψ/εμονιαν  παρα  κϋ  Κ  6  ενισχύσεις]  ισχύσεις  ̂ ^Α^  (εισχ.)  \  εξαραι]  ρΓ  ε 
Ο  8  καταδεσμενσεις  Ο  |  τη  μια]  οΐϊΐ  τη  ΚΑ  9  εποψομαι  Α  |  θεω]  κω 
Κ*  (θώ  Κ°··'ι)  |  προσδεξεται]  ετ  «ιιρ  ΓΣΐδ  Α8  10  παρειδης  Α^  11  αν- 

θρωπον οντα]  ανο~υ  Κ  |  ανυψων]  ρΓ  ο  Κ^'1     12  φιλω]  ρτ  εττι  Κ0·8       16 — 17  μνη- σθητι.,.χρονιει  αηΐο  ταπείνωσον... σου  ΚΑ         17  εκδικήσεις  ΚΑ 
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νπ  ι8 ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 

Β       18  μή  άΧΧά^ς  φίΧον  ένεκεν  αδιάφορου,  ιδ  (20 
μηδε  άδεΧφόν  γνήσιον  εν  χρυσίω  Σουφείρ. 

19  μη  άστόχει  γυναικός  σοφής  κα\  αγαθής,  ίο  (21 
και  γαρ  χάρις  αυτής  ύπερ  το  χρυσίον. 

20 μη  κακώστ/ς  οίκετην  εργαζόμενον  εν  αλήθεια,  2ο  (22 
μηδε  μίσθιον  διδόντα  ψυχήν  αυτού· 

21οικετην  αγαθόν  άγαπάτω  σου  ή  ψυχή·  2ΐ  (23 
μη  στέρησες  αυτόν  εΧευθερίας. 

22Κτήνη  σοι  εστίν;  επισκεπτου  αυτά,  22(24 
και  ει  εστίν  σοι  χρήσιμα,  εμμενετω  σοι. 

'^τεκνα  σοι  εστίν;  παίδευσον  αυτά,  23(25 
και  κάμψον  εκ  νεότητος  τον  τράχηΧον  αυτών. 

24  θυγατέρες  σοι  εϊσιν ;  πρόσεχε  τω  σώματι  αυτών,  24(26 
και  μη  ιΧαρώστ]ς  προς  αύτάς  το  πρόσωπον  σου. 

"5εκδου  θυγατέρα,  και  εση  τετεΧεκώς  έργον  μεγα,  25  (27 
και  άνδρι  συνετώ  δώρησαι  αυτήν. 

~6γυνή  σοι  εστίν  κατά  ψυχήν ;  μη  εκβάΧης  αυτήν.  26(28 
27  εν  οΧτ]  καρδία  (2ξι) 'δόξασον  τον  πάτερα  σου,  -ζη  (29 

και  μητρός  ώδΐνας  μη  επιΧάθτ)· 
28 μνήσθητι  οτι  δι   αυτών  εγενήθης,  28  (30 

και  τι  ανταποδώσεις  αυτοϊς  καθώς  αυτοί  σοί; 

*9εν  6Χτ]  ψυχή  σου  εύΧαβού  τον  κύριον,  29  (31 
και  τους  ιερείς  αυτού  θαύμαζε· 

30 εν  οΧη  δυνάμει  άγάπησον  τον  ποιήσαντά  σε,  3°  (32 
και  τους  Χειτουργούς  αυτού  μή  εγκαταΧίπης. 

Ζ1φοβού  τον  κύριον  και  δόξασον  ιερέα,  3*  (33 
(34)και  δο?  την  μερίδα  αύτώ  καθώς  ε'ντεταΧταί  σοι  άπ  αρχής,  (34 

(35)και  περϊ  πΧημμεΧίας  και  δόσιν  βραχιόνων  (35 
και  θυσίαν  αγιασμού  και  απαρχή  ν. 

18  οιώ  ένεκεν  ΧΑ  19  και  γαρ  χαρι$]  η  γαρ  χ.  Χ1  (ΐηοερ  η  χ  Χ*)  Α 
20  ψνχην]  ρι·  την  ΧΑ  21  αγαθόν]  σννετον  ΧΑ  23  τον  τραχ.]  οηι  τον 
Α*νίά  24  ιΧαρωσης]  ιλαρννης  Χ  |  προ$]  ϊηοερ  α  Χ*  (ϊηιρΓοΙ)  α  Χ1) 
προς  αυτα  Α  25  τετε\ιωκω$  Χ*  (τετεΧεκως  Χε·Λ)  |  αντην]  +  και  μισονμενω 
(μισονση  σε  Χ0·3)  μη  εμπιστενση$  σεαντον  Χ*  (ροδί  20  ροηΐ  νυΐί  Χε·3)  26  ψν- 

χην] ρΓ  την  Χ  27  κάρδια]  δυναμι  Α  +  σον  ΧΑ  |  ον  Χ*  (τον  Χ1)  28  εγεν- 
νηθης  ΧΑ  30  δνναμει]  +  σον  Χ  |  Χειτονργονς  αυτοί/]  \ιτονργονντα$  (λειτ. 
Χε·ε)  αντω  Χ*  (-701/5  αντον  Χς·3)  |  ενκατα\ιπη$  Χ  εγκαταλειπης  Α  31  αττ 
αρχής]  απαρχην  Βα5ΧΑ  (ο  δεης  οοηίιιη§  ΒΧΑ)  |  πλτ/,αμελβιαϊ  Β3ΐ)  |  βραχιονος 
Χ*  (-νων  Χε·3)  |  απαρχή]  +  άγιων  ΧΑ 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ  VIII  9 

(36)  32       32 και  πτωχώ  εκτεινον  την  χείρά  σον,  Β 
Ίνα  τεΧειωθη  η  ευλογία  σον. 

(37)  33       33χάρις  δόματος  Έναντι  παντός  ζώντος, 
και  €ΐτ\  νεκρω  μη  άποκωΧί/σης  χάριν, 

{■β)  34      34  Ρ?  νστερει  από  κλαιόντων, 
και  μετά  πενθοΰντων  πενθησον. 

(39)  35       35 Μ1)  οκνει  επισκεπτεσθαι  αρρωστον 
β  κ  γαρ  των  τοιούτων  άγαπηθήστ). 

(40)  36       36 (ν  πάσι  τοίς  Χόγοις  σον  μιμνησκον  τα.  εσχατά  σον, 
και  εις  τον  αιώνα  ούχ  αμαρτήσεις. 

ι        1Μη  διαμάχου  μετά  ανθρώπου  δυνάστου, 
μη  ποτε  (μπέσας  εις  τάς  χείρας  αντον. 

2        2 μη  έριζε  μετά  άνθρώπον  πΧονσίον, 
μη  ποτέ  άντιστηση  σον  την  όΧκην 

(3)  '3)ποΧΧονς  γαρ  άπώλεσεν  το  χρνσ'ιον, 
και  καρδίας  βασιλέων  εζεκΧινεν. 

(4)  3        3Α"?  διαμάχον  μετά  άνθρώπον  γΧωσσώδονς, 
και  μη  επιστοιβάσης  επι  το  πυρ  αυτόν  £-ν\α. 

(5)  4        4 μη  πρόσπαιζε  άπαιδεντω, 
Ινα  μη  άτιμάζωνται  οι  προγονοί  σον. 

(ό)  5        5μή  όνείδιζε  ανθρωπον  άποστρεφοντα  από  αμαρτίας· 
μνησθητι  οτι  πάντες  εσμεν  εν  επιτίμοις. 

(7)  6        6 μη  άτιμάσης  ανθρωπον  εν  γηρει  αυτού, 
και  γαρ  εξ  ημών  γηράσκουσιν. 

(δ)  7        7 Η-ή  επίχαιρε  επ\  νεκρώ' 
μνησθητι  οτι  πάντες  τεΧευτώμεν. 

(9)  8         *μή  παρίδης  διήγημα  σοφών, 
και  εν  ταις  παροιμίαις  αντών  άναστρεφον 

(ίο)         <ΙΟ)οπ  παρ"  αντών  μάθηση  παιδείαν 
και  Χειτονργησαι  μεγιστάσιν. 

(ιι)  9        9 Μ  άστόχει  διηγήματος  γερόντων, 
και  γαρ  αντοι  εμαθον  παρά  τών  πάτερων  αντών 

(12)  (ι2,οτι   παρ*  αντών   μάθηση  σννεσιν    και  εν  καιρώ  χρείας 
δονναι  άπόκρισιν . 

33  χαρυ]  χάρισμα  Κ        35  αρρωστον]  +  ανθρωπον  (δίο)  ̂          36  πασιν  Α  ΚΑ 
VIII  2  αντιστησηση  Β*  (-στηση  Βι0  αντιστη  Α  |  την  ολκην  σου  Κ*  (σου  την 
ο.  Ν0·3)  5  επίτιμων  βΛ^6·0^  6  ανθρωπον]  άνδρα  Α  |  γηρα  ΚΑ 
8  παρειδης  Β*  (τταριδ.  Β1*)  Α  |  παιδείαν  (-διαν  Λ)]  σοψιαν  Κ 
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VIII  ΙΟ ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 

Β       τομή  εκκαιε  άνθρακας  αμαρτωλού,  10(13) 
μη  εμπνρισθης  εν  πυρ  ι  φλογός  αυτόν, 

"μη  έί-αν  αστής  από  προσώπου  ύβριστον,  ιι  (ι4) 
Ίνα  μη  ενκαθίση  ως  ενεδρον  τω  στόματί  σου. 

12 μη  δανίσης  άνθρωπω  ισχυροτερω  σου,  ΐ2  (15) 
και  (αν  δανίσης,  ως  άπολωλεκως  γίνου. 

13μή  εγγύηση  χιπερ  δύναμίν  σου,  ΐ3  (ιό) 
και  εάν  εγγύηση,  ως  άποτίσων  φρόντιζε. 

Ημη  δικάζου  μετά.  κριτού'  ΐ4  (17) 
κατά  γάρ  την  δόξαν  αυτού  κρινοΰσιν  αύτώ. 

15 μετά  τολμηρού  μη  πορεύου  εν  όδώ,  ΐ5  (ιβ) 
Ινα  μη  καταβαρυνηται  κατά  σου· 

§  Ο        5 αυτός  γάρ  κατά  το  θέλημα  αντοΰ  ποίησα, 
και  τη  αφροσύνη  αυτού  συναπολη. 

16 μετά  θνμώδονς  μη  ποίησης  μάχην,  ι6  (19) 
και  μη  διαπορεύου  μετ   αυτού  την  ερημον 

οτι  ως  ούδεν  εν  όφθαλμοϊς  αυτοί)  αίμα, 
και  οπου  ουκ  εστίν  βοήθεια  καταβαλεϊ  σε. 

17  μετά  μωρού  μη  συμβουλευου,  ΐ7  (20) 
ου  γάρ  δυνησεται  λόγον  στίζαι. 

ιΒένώπιον  αλλότριου  μη  ποίησης  κρνπτόν,  ιδ  (21) 
ου  γάρ  γινώσκεις  τι  τεζεται. 

19παντ\  άνθρωπω  μη  εκφαινε  σην  καρδίαν,  *9  (22) 
και  μη  άναφερετω  σοι  χάριν. 

*Μή  ζήλου  γυναίκα  του  κόλπου  σον,  ι  IX 
μηδε  διδάξης  επί  σεαυτόν  παιδείαν  πονηράν 

2 μη  δώς  γυναικΧ  την  ψυχην  σου,  2 
επιβήναι  αυτήν  επί  την  Ισχυν  σον. 

3  μη  υπ  όντα  γυναικί  εταιριζομίνη,  3 
μη  ποτε  εμπεσης  εϊς  τάς  παγίδας  αυτής. 

ΝΑΟ       10  εκκβαι  Β  εκκεε  Α  [  άνθρακα  Ν*  (-κα?  Ν0·3)  |  ενπυρισθητ  ΚΑ       11  εγκα- 
θιση  ΒΒΑ  (εγκαθεισ.)  12  δανεισης  βίδ  Β35         13  αποτιξων  Β*  {-σων 
ΒΕΐ3)  15  καταβαρύνηται]  βαρννη  τα  Κ*  βαρννηται  Κ^Α  \  φροσννη  Κ* 
(αφρ.  Κ1)  16  ποίησης]  ποιησις  ̂   |  εστι  (Ζ  \  καταβαλλβι  Κ*  (-βάλει  Ν0·3) 
17  συνβουΚενου  Κ  19  σην  (η  νεί  ηοη  ίηδΐ  Β13  νεί  ΐηδίαυπιία  εναη)  καρ- 

δίαν] καρδιαν  σου  ΚΑ  IX  1  τταιδειαν  (-διαν  ΑΟ)]  καρδιαν  Ν  (ρτ  ε  Κ* 
ΊτΏρτο\)  ε  βΐ  καρ  βχ  πι  (?  παι)  ίεο  Κ1  (ν'ά)) 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ  IX  13 

4  4μετά  ψαλλούσης  μή  ενδελέχιζε,  Β 
μη  ποτε  άλως  εν  τοϊς  επιχειρήμασιν  αύτής. 

5  5  παρθενον  μη  καταμάνθανε, 
μη  ποτε  σκανδαλισθής  Ιν  τοις  επιτιμίοις  αυτής. 

6  °μη  δως  πόρναις  την  ψυχήν  σου, 
ινα  μη  άπολέσης  την  κληρονομίαν  σου. 

η        7 μη  περιβλεπου  εν  ρύμαις  πόλεως, 
κα\  εν  ταις  ερήμοις  αυτής  μή  πλανώ. 

8        8 άπόστρεψον  οφθαλμον  από  γυναικός  εύμόρφου, 
κα\  μή  καταμάνθαν€  κάλλος  άλλότριον 

(9)  (9)6ΐ>  κάλλ«  γυναικός  πολλοί  επλανήθησαν, 
κα\  εκ  τούτου  φιλία  ώς  πυρ  άνακαίεται. 

(12)  9        9 μετά  ύπάνδρον  γυναικός  μή  κάθου  το  σύνολον, 

(13)  (Ι3) κα\  μή  συμβολοκοπήσης  μετ'  αυτής  εν  οΐνω· 
μή  ποτέ  εκκλίντ]  ή  ψυχή  σου  6  7τ'  αυτήν, 

και  τω  πνεΰματί  σου  ολίσθησης  εϊς  άπώλειαν . 

(14)  ίο       10Μή  εγκαταλίπτ)ς  φιλον  άρχαιον, 
6  γαρ  πρόσφατος  ουκ  εστίν  εφισος  αύτώ' 

(ΐζ)         (ι5)οίνος  νεος  φίλος  νεος' 
εάν  παλαιωθή,  μετ   ευφροσύνης  πίεσαι  αυτόν. 

(ιό)  ιι       11  μή  ζηλώστ)ς  δόζαν  αμαρτωλού· 
ου  γάρ  οιδας  τί  εσται  ή  καταστροφή  αύτοΰ. 

(17)  ΐ2       Ι2Η·ν  *ύδοκήστ)ς  εν  ευδοκία  ασεβών, 
μνήσθητι  οτι  εως  αδου  ού  μή  δικαιωθώσιν. 

(ιδ)  13       ̂ μακράν  άπεχε  άπο  ανθρώπου  ος  εχει  εζουσίαν  του  φονεΰσαι, 
και  ού  μη  ύποπτεύσης  φόβον  θανάτου· 

4  ψαλλονσης]  5ΐφβτ\ςθΓ  λνριζόνσης  Β*  |  ενδελεχιζε]  5ΐφ6Γ50Γ  συνήθιζε  Βα  |  ΝΑΟ 
αλως]  ίΐάηοΐ  πιασθεΐς  Β3Π1£  5  σκανδαλισθης]  σκανδαλιση  (σ  1°  εχ  ε  ιι£ 
νίοΐ)  σε  Κ  6  ινα  μη  απόλ.  την  κ\.  σον]  ινα  μη  ατιμαζωνται  οι  προγονοί 
σου  ̂ *  (ΗαΙ)  ινα  μη  αποΧ.  τή  κΧ.  σου  Κς·3)  7  ερημοις]  ρνμαις  Κ*  (ερ. 
Κ0·3)  8  οφθαλμον]  +  σου  Κε·30  |  οπή  και   ι°  Ο  \  καταμανθανε  κάλλος 
αλλοτριον]  ανε  κάλλος  αλλοτρι  5υρ  ΓΣΐδ  Ο  \  εκ  τούτον]  ρΓ  η  Ο  9  μετα 
5ΐφ  Τ3.Η  Α3  |  σννβολοκοττησης  Χ  |  εν  οινω  μετ  αντης  Κε·3  |  επ]  εις  Ο  | 
ολίσθησης]  ολισθης         ολίσθηση  Α  |  απωλιαν  Ο  10  ενκαταλιττης  Κ 
εγκαταλειπης  Α  |  εφ'  ισος  Β*  (αροδίΓ  ηοη  ίηδΐ  Β1))  εττισος  Α  |  εαν]  +  δε  €  \ 
μετ]  ετ  Κ*  (μ.  ϋ.Γ  Λ)  |  ενφροσννη  Α  11  τι]  τις  Κ*  (?  Γα$  &?)  Α         12  ΟΓΠ 
εν  ΚΑΟ  |  ενδοκιαις        (-κειαις)  \  δικαιωθωσι  Ο  13  εξονσιας  Κ*  {-σιαν 
Κ0·3)  |  φονενσαι]  φονευειν  ΒηΙ,ί*ΑΟ  |  νποπτενσης]  νποπνενσης  Ο,  \  φοβω  Χ* 
(φοβον  Κε·3) 
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ιχ  14 ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 

(ΐ9)καν  προσελθης,  μή  πλημμελή  ση  ς,  (19) 
ϊνα  μη  άφεληται  τήν  ζωή  ν  σου· 

'2ο)επίγνωθι  οτι  εν  μέσω  παγίδων  διαβαίνεις,  (20) 
και  επ\  επάλξεων  πόλεων  περιπατείς. 

14κατά  την  ισχύν  σον  στόχασαι  τους  πλησίον,  14(21) 
και  μετά  σοφών  σνμβονλενον 

13 και  μετά  συνετών  έστω  ό  διαλογισμός  σον,  15  (22) 
και  πάσα  διήγησίς  σου  εν  νόμω  Υψίστου. 

ι6ανδρες  δίκαιοι  εστωσαν  σύνδειπνοί  σου,  ι6  (23) 
και  εν  φόβω  Κυρίου  εστω  το  καυχημά  σου. 

17 εν  χειρϊ  τεχνιτών  έργον  επαινεσθήσεται,  τη  (24) 
και  6  ηγούμενος  λαοί)  σοφός  εν  λόγω  αυτοΰ. 

ι8φοβερ6ς  εν  πόλει  αυτού  άνήρ  γλωσσώδης,  ι8  (25) 
και  6  προπετής  εν  λόγω  αυτοΰ  μισηθήσεται. 

1  Κριτής  σοφός  παιδεύσει  τον  λαον  αυτοΰ,  ι 
και  ηγεμονία  συνετοί)  τεταγμένη  εσται. 

2 κατά  τον  κριτήν  του  λαοϋ  αυτοΰ  οΰτως  και  οι  λειτουργοί  τ. αυτοΰ, 

και   κατά  τον  ήγούμενον  της  πόλεως  πάντες  οι  κατοι- 
κοΰντες  αΰτην. 

3βασιλεΰς  απαίδευτος  άπολεϊ  τον  λαον  αυτοΰ,  3 
και  πόλις  οίκισθήσεται  εν  συνεσει  δυναστών . 

*εν  χειρΧ  Κυρίου  εξουσία  της  γης,  4 

και  τον  χρήσιμον  εγερεί  εις  καιρόν  έπ'  αυτής. 
5 εν  χειρϊ  Κυρίου  εΰοδία  ανδρός,  5 

και  προσώπω  γραμματέως  επιθήσει  δόζαν  αυτοΰ. 

6'Ε7γΪ  παντϊ  άδικήματι  μή  μηνιάσης  τω  πλησίον,  6 
και  μή  πράσσε  μηδέν  εν  εργοις  ύβρεως. 

&Α€  13  καν]  και  μην  £\*  (καν  Κε·3)  |  αφελή  Α  |  παγιδος  Α  |  διαβεννεις  ̂   |  πό- 
λεως Κ*  (-λεων  Κ0·3-)  Ο  14  τους  πλησίον]  τω  ττλ.  Α  τον  ττλ.  Ο  |  συμβου- 

λευου]  βονλενου  ΚΑ  15  οπι  και  1°  ΚΑΟ  |  διήγηση]  ρτ  η  ΚςαΑΟ  16  οηι 
σου  2°  Ο  17  επαινεθησεται  Β^^?0  (επενεθ.)  |  λογού  Κ*  (-γω  Χε<1) 
18  πολει]  λογω  Ο  |  πρεπετης  Α  |  λογω]  ...ω  €  (Γαδ  αίϊη  Ονί(1)  Χ  1  οηι 
και  Ο  2  οηι  αυτού  ι°  Κε·α  |  οηι  και  ι°  Κ*  (ΗαΙ)  κ  Κς·3)  Α€  \  αυτήν] 
αυτής  Ο  4  εξουσία]  ρΓ  η  ΚΑ  |  εγείρει  ̂   4 — 5  ΐηΐεΐ'  καιρόν  εί  ανδρός 
Γαδ  ρΐηδ  ςιι&ηι  3  δΐϊοηοδ  0?  5  γραμματέως]  ρΓ  νίά  δόξης  Ν0·α  |  οηι 
αυτοί;  Κ0··1          6  μψισης  ΚΟν'Λ  μινησης  Α 
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Χ  19 

7  7 μισητή  έναντι  Κυρίου  και  ανθρώπων  ύπερηφανία,  Β 
και  ε£  αμφοτέρων  πΧημμεΧησει  άδικα. 

8  ΆβασιΧεία  από  έθνους  €ΐέ  έθνος  μετάγεται 
δια  αδικι'α?  και  ύβρεις  και  χρήματα. 

9  9τί  υπερηφανεύεται  γη  και  σποδός; 
οτι  εν  ζωτ}  ερριψα  τά  ενδόσθια  αυτού. 

(12)  ίο       10 μακρόν  άρρώστημα,  σκώπτει  Ιατρός· 
και  βασιλεύς  σήμερον,  και  αϋριον  τεΧευτησει. 

(13)  ιι       11  £ν  γαρ  τω  άποθανεϊν  ανθρωπον  κληρονομήσει  ερπετά  και 
θηρία,  σκώΧηκας. 

(14)  ΐ2       12άρχη  ύπερηφανίας  άνθρωπου  άφισταμενου  άπο  Κυρίου, 
(15)  (ι5)καί  άπο  του  ποιησαντος  αυτόν  άπεστη  η  καρδία  αυτού. 

13       Ι3οτι  άρχη  ύπερηφανίας  αμαρτία, 
και  ό  κρατών  αύτης  εξομβρησει  βδεΧυγμα. 

(ιό)         (ι6)δια  τούτο  παρεδόζασεν  Κύριος  τάς  επαγωγάς, 
και  κατεστρεψεν  εις  τεΧος  αυτούς· 

(17)  14       14θρόνους  άρχόντων  καθειΧεν  ό  κύριος, 
και  εκάθισεν  πραεις  άντ  αυτών 

(ιδ)  15       βρίζας  εθνών  έξετιΧεν  6  κύριος, 
και  εφύτευσεν  ταπεινούς  άντ  αυτών 

(19)  ιδ       ι6χώρας  εθνών  κατεστρεψεν  ό  κύριος, 
και  άπώΧεσεν  αύτάς  εως  θεμεΧίων  γης· 

(20)  17       17 ε'ξηρανεν  εξ  αύτών  και  άπώΧεσεν  αύτούς, 
και  κατεπαυσεν  άπο  γης  το  μνημόσυνον  αύτών. 

(22)  ιδ       ι8ούκ  εκτισται  άνθρώποις  ύπερηφανία, 
ούδε  όργη  θυμού  γεννημασιν  γυναικών. 

(23)  19  15 'σπερμα  εντιμον  ποιον;  σπέρμα  άνθρωπου· 
σπέρμα  εντιμον  ποίον;  οι  φοβούμενοι  τον  κύριον. 

σπέρμα  άτιμον  ποίον;  σπέρμα  άνθρώπου· 

7  υπερηφανια]  ρΓ  η  ̂-ά,ζ.ζ  |  ττΧημμεΧηση  Κ*Λ  πΧημμεΧια  |  αδικία  ΜΑΟ 
ΚΑ  αδικιαν  0  8  ύβρις  ΚΑ         9  τι]  +  η  0  |  υπερηφανευται  ^  \  εν  'ζωη 
ερριψα]  και  εν  γη  αυτού  εκριψι  Κε  Λ  10  σκοπτει  (1  \  ιατρον  Κα  ;ι  |  σήμερον 
και  αυριον]  σ.  και  αυτοί  αυριον  Κ*  ος  σ.  αυριον  δε  Κ0,3  |  τεΧευτησει]  τεΧευτα  <Ζ 
11  αποθνειν  Κ*  (αποθαν.  Κ1)  |  ανθρωπον]  αυτόν  0  |  οπϊ  σκωΧηκας  Κ*  κ  σκω- 
Χηκες  Κ 0,3  και  σκωΧηκας  Α  Ο  12  αττβσττ/]  αφεστη  Ο  13  υπερηφανια 
Α*  (-νιας  Αη?)  |  αμαρτίας  Α*  (-τια  Αα?<νί£ΐ')  |  τελο$]  τελου  Α  15  εξετιΧεν 
Νο,-Μνκΐ),^  (.Τ€ίλ.  ΒΑ)]  βξβιλεν  Κ*  |  ο  κυ/9ΐ05]  οιη  ο  Ν  16  εω$]  εκ 
Κε·30  17  εξηρανεν]  εξηρεν  ΚΛθ  |  εξ  αυτών]  αυτούς  Κε:ιΑ  αυτας  ̂   \ 
αυτούς]  αυτας  ̂   |  απο]  εκ  Κ  18  γεννημασιν  (-σι  Κ)]  ρΓ  εν  ΚΜνκίΚχ 
19  σπέρμα. .  .άνθρωπου  (ι°)  γλ8  0? 
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Χ  20 ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 

σπέρμα  ατιμον  ποίον;  οι  παραβαίνοντας  εντοΧάς. 

20  €  ν  μέσω  αδελφών  ό  ηγούμενος  αυτών  έντιμος,  20(24) 
και  οι  φοβούμενοι  Κυριον  εν  όφθαλμοίς  αυτόν. 

22πλούσιος  και  ένδοξος  και  πτωχός,  22(25) 
το  καύχημα  αυτών  φόβος  Κυρίου. 

23ού  δίκαιον  άτιμάσαι  πτωχον  συνετόν,  23  (26) 
και  ου  καθηκεν  δοξάσαι  άνδρα  άμαρτωλόν. 

24 μεγιστάν  και  κριτής  και  δυνάστης  δοξασθησεται,  24  (27) 
και  ουκ   εστίν   αυτών   τις  μείζων   του   φοβούμενου  τον 

κυριον. 
2$οΙκέτη  σοφώ  ελεύθεροι  Χειτουργησουσιν,  25  (28) 

και  άνηρ  επιστήμων  ού  γογγυσει. 

26  Μη  σοφίζου  ποιησαι  το  έργον  σου,  26  (29) 
και  μη  δοξάζου  εν  καιρώ  στενοχώριας  σου. 

2^κρείσσων  εργαζόμενος  εν  πασιν  η  περιπατών,  ιη  (30) 
;/  δοξαζόμενος  και  άπορών  άρτων. 

28τέκνον,  εν  πραύτητι  δόξασαν  την  ψυχήν  σον,  23  (31) 
και  δό$·  αύτη  τιμήν  κατά  την  άξίαν  αύτης. 

29 τον  άμαρτάνοντα  εις  την  ψυχήν  αύτοϋ  τις  δικαιώσει;  29(32) 
και  τις  δοξάσει  τον  άτιμάζοντα  την  ζωήν  αυτού; 

30  πτωχός  δοξάζεται  δι   έπιστημην  αυτού,  3°  (33) 
και  πλούσιος  δοξάζεται  δια  τον  πλούτον  αυτού. 

31  ό  δε  δοξαζόμενος  εν  πτώχεια,  και  εν  πλούτω  ποσαχώς ;       31  (34) 
και  ό  άδοξος  εν  πλούτω,  εν  πτώχεια  ποσαχώς ; 

1  σοφία  ταπεινού  άνΰ^τωσεν  κεφαλήν,  τ  XI 
και  εν  μέσω  μεγιστάνων  καθίσει  αυτόν. 

2 μη  αίνέσης  άνδρα  εν  καλΧει  αυτού,  ι 

ΚΑΟ       19  οιη  ποιον  4°  Χ*  (Ηαο  Κ0·3)  22  και  πτωχός]  πτωχοί  και  πένης  ̂  
23  καθηκει  &ί  24  μεγισταί  Ο  |  τις  αυτών  Ν  |  των  φοβούμενων  Α  Ο 
25  σοφω]  σννετω  Κ*  (σοφ.  Κε·3)  αηίε  σοφ.  ι  Ιΐί  0?  26  δοξασου  Χ 
27  εν  πασιν]  ρΐ  η  και  περισσεύων  Χ*  ρΓ  και  περισσεύων  Κ?Α  ρΓ  εν  πασιν 
και  περισσεύων  Κ0·3  |  η  περίπατων]  οιη  Κ  ο  δβ^ς  οοηΐαη^  Α  |  οπι  η  2°  ΑΟ  \ 
άπορων]  υστέρων  Α  28  τη  ψυχή  ̂   \  τιμη  Ν*  (-μην  Χ1)  29  την 
ψνχην]  οιη  την  Α  \  δοξάζει  Κ  30  έπιστημην  Κ*  (-μηϊ  Ν0-3)  31  δβ 
δοξαζομενος]  οιη  δβ  Κ  δεδοξασμενος  ΑΟ  \  πτώχεια  ι°]  πλουτω  Χ  |  πλουτω  τ°] 
πτωχια  Χ  |  ποσαχως  ι°]  ποσαπλως  Χ  |  πλουτω  2°]  πτωχια        \  εν  40]  ρΓ 
Β35^ε·3Α0  |  πτώχεια  2°  (-χια  Α)]  πλουτω         |  ποσαχως  2°  (προσαχως  Ο] 
ποσαπλως  Χ0·3·  XI  1  ανυψώσει  ΧΑ  αννψωσαι  Ο  |  κεφαλήν]  +  αντου 
ΝΑ€  |  καθιση  Χ*  (-σι  Νε·3(νΐ<ΐ)  -σει  Νεχ)  €  καθησει  Α         2  άνδρα]  ανον  Κ 
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χι  14 

και  μή  βδελυξη  ανθρωπον  εν  όράσει  αυτόν. 
3  3μικρά  εν  πετεινοϊς  μέλισσα, 

και  αρχή  γλυκασμάτων  ό  καρπός  αυτής. 
4  *εν  περιβολή  ιματίων  μή  καύχηση, 

και  εν  ήμερα  δόξης  μή  έπαίρου· 
υτι  θαυμαστά  τα  εργα  Κυρίου, 

κάί  κρυπτά  τά  έργα  αυτού  Ιν  άνθρωποις. 
5  %ολλοι  τύραννοι  εκάθισαν  επ\  εδάφους, 

ό  δε  άνυπονόητος  έφόρεσεν  διάδημα· 
6  6  πολλοί  δυνάσται  ήτιμάσθησαν  σφόδρα, 

και  ένδοξοι  παρεδόθησαν  είς  χείρας  εταίρων. 
7  Ίπρ\ν  εξέτασες  μή  μεμψβ, 

νόησον  πρώτον  κα\  τότε  επιτίμα. 

δ        8 πριν  ή  άκοΰσαι  μή  άποκρίνου, 
και  εν  μέσω  λόγων  μή  παρεμβάΧΧον. 

9        9περΙ  πράγματος  ου  ουκ  εστίν  σοι  χρεία  μή  έριζε, 
και  εν  κρίσει  άμαρτωΧών  μή  συνεδρενε. 

ίο       10τέκνον,  μή  περ\  ποΧΧά  εστωσαν  αι  πράξεις  σον 
εάν  πληθννης,  ουκ  άθωωθήστ}· 

και  εάν  διώκτες,  ου  μή  καταΧάβης, 
και  ου  μή  έκφύγης  διαδράς. 

ιι        11  εστίν  κοπιών  και  πόνων  και  σπενδων, 
και  τόσω  μάΧΧον  υστερείται. 

ΐ2       Ι2εστιν  νωθρός  καϊ  π ροσδεόμενος  άντιλήμ-^εως, 
υστέρων  ισχυι  και  πτώχεια  περισσεύει· 

(13)         (ι3)καί  οι  οφθαλμοί  Κυρίου  έπεβΧεψαν  αυτω  εις  αγαθά, 
και  άνώρθωσεν  αυτόν  εκ  ταπεινωσεως  αυτόν, 

13  13καί  ανυ^ωσεν  κεφαΧην  αυτού, 
και  άπεθαΰμασαν  επ    αυτω  ποΧΧοί. 

14  14 αγαθά  και  κακά,  ζωή  και  θάνατος, 

2  ανθρωπον]  άνδρα  $.0  |  ορασει]  Ορασει  Κ  (καλλ  ίηοβρ  Κ*  ΐπιριου  Κ1)  ΚΑΟ 
3  μέλισσα]  ρΓ  η  Κ(,1  |  αντης]  +  εστί  Κ 0  ,1        4  οιτη  εν  3°  ΚΑ        6  δυναστοι  Κ* 
(-ται  Κς·α)  |  εταίρων]  έτερων  Β3,,Α0       7  πριν]  +  η  ΚΑ    8  οπι  η  ̂νΑ^      9  οιπ 
χρεία  ΚΑϋ*νκ1  (Η;ι1)  χρια  Ο)  10  πραξις  Α  |  εαν  ιυ]+γαρ  Κ  |  αθωωθηση 
χ&{ο«\>  [αθοωθ.  Β*Α^  αθωοθ.  Κ0··-1)]  αθώος  εση  Ν*  11  τοσω  ΐ3*Κε·3ϋ] 
τοσοντω  Β*ίθΓΐι,Κ*  ποσω  Α  12  οπι  και  1°  Κ*  (Ηαΐ3  κ  Κ0  3)  Α  |  προσδε- 

μένος] δίομενος  ('  |  ισχνι]  ρΓ  εν  ο·ο  |  πτωχια  Ο  \  περισσεύων  Κ  |  ο  οφ- 
θαλμός Κ*  (οι  οφθαλμοί  ̂ ·Λ)  |  επεβλεψεν  Κ*  (-ψαν  \\Ζ·Λ)  |  ανωρθωσαν  ̂  

13  απεθανμασαν]  ανεθαυμασαν  Α?νί<ι  εθαυμασαν  Ο         14  κακα]  κα  Β*  (κακα 
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χι  ΐ7 ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 

Β  πτώχεια  και  πΧούτος  παρά  Κυρίου  εστίν. 

0       17  Αόσις  Κυρίου  παραμένει  εύσεβεσιν,^  ι7 
και  ή  ευδοκία  αυτού  εις  τον  αιώνα  εύοδωθήσεται. 

ιΗεστιν  πΧουτών  από  προσοχής  και  σφιγγίας  αύτοΰ,  ι8 
και  αυττ;  ή  με  ρις  του  μισθού  αυτού· 

19εν  τω  εϊπείν  αυτόν  Έυρον  άνάπαυσιν,  19 
και  νυν  φ  άγομαι  εκ  των  αγαθών  μου, 

(2ΰ)και  ουκ  οιδ«/  τίί  καιρός  παρεΧεύσεται,  (20 
και  καταλείψει  αυτά  ετεροις  και  α7Γθ#αι>6ίται. 

20 στήθι  εν  διαθήκτ)  σου  και  ομιλεί  εν  αυτή,  ζο  (21 
και  εν  τω  εργω  σου  παΧαιώθητι. 

2τ μή  θαύμαζε  εν  εργοις  άμαρτωΧού·  2ΐ  (22 
πίστευε  τω  κυρίω  και  εμμενε  τώ  πάνω  σου· 

(23)οτι  κούφον  εν  όφθαΧμοϊς  Κυρίου  δια  τάχους  εξάπινα  πΧου-  (23 
τισαι  πένητα. 

22εύΧογία  Κυρίου  εν  μισθω  ευσεβούς,  22  (24 
και  εν  ώρα  ταχινή  άναθάΧΧει  εύΧογίαν  αυτού. 

23 μη  ε'ίπτ]ς  Ύίς  εστίν  μου  χρεία,  23  (25 
και  τίνα  από  τού  νύν  εσται  μου  τα.  αγαθά; 

24 μη  ε'ίπτ)ς  Αυτάρκη  μοί  εστίν,  24  (26 
και  τί  από  τού  νύν  κακωθήσομαι; 

25εν  ήμερα  αγαθών  αμνησία  κακών,  25  (27 
και  εν  ήμερα  κακών  ου  μνησθήσεται  αγαθών 

26 οτι  κούφον  έναντι  Κυρίου  εν  ήμερα  τεΧευτής  26  (28 
άποδούναι  άνθρώπω  κατά  τάς  οδούς  αυτού. 

27 κάκωσις  ώρας  επιΧησμονήν  ποιεί  τρνφής.,  27(29 
και  εν  συντεΧεία  ανθρώπου  άποκάΧυψις  έργων  αϊτού. 

28 προ  τεΧευτής  μή  μακάριζε  μηδενα,  28(30 
και  εν  τέκνοις  αυτού  γνωσθήσεται  άνηρ. 

29Μή  πάντα  ανθρωπον  ε'ίσαγε  εις  τον  οίκον  σου·  29(31 
πολλά  γαρ  τα  ενέδρα  τού  δολίου. 

\.0       14  πτωχια  0  17  δόσεις  Α  |  ενσεβεσ.ιν]  ενΧαββσιν  Νε·Λ  |  ενοδωθη- 
σεται]  εν  δοθησβται  Ν  18  πλούτων]  ν  δαρ  ΐ'&5  Α&  \  τον  μισθον]  ρτ  απο  Ν* 
(οιη  απο  Νε·δ)  21  ττιστενε]  +  δε  ΝΑ  |  τω  κυριω]  οηι  τω  ΝΑ  |  πλοντησαι  Α 
22  εν  μισθω]  εμμεσω  Α  23  μον  2°]  μοι  Ν*  (μου  Ν0·*)  |  τα  αγαθά]  οηι  τα 
Ν*  (η&ΰ  τα  Ν0  3)  25  αγαθών]  αγαθή  Α  26  έναντι]  εν  οφθαλμοί  Α 
27  αποκαλνψεις  ΝΑ  28  οηι  α^τ^ρ  Α 
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(32)  3°       3°πέρδιξ  θηρευτής  εν  καρτάλλω· 
όντως  καρδία  υπερήφανου, 
και  ως  ό  κατάσκοπος  επιβλέπει  πτώσιν. 

(33)  31       3ΐτά  γαρ  αγαθά  εις  κακά  μεταστρεφων  ενεδρεύει, 
και  εν  τοϊς  αιρετοίς  επιθήσει  μώμον. 

(34)  32       32άπό  σπινθήρος  πυρός  πληθυνθήσεται  άνθρακιά, 
και  άνθρωπος  αμαρτωλός  εις  αίμα  ενεδρεύει. 

(35)  33       33  πρόσεχε  άπο  κακούργου,  πονηρά  γάρ  τεκταίνει, 
μη  ποτε  μώμον  εις  τον  αιώνα  δω  σοι. 

(36)  34       Με'νοίκισον  άλλότριον,  και  διαστρέψει  σε  εν  ταραχαΐς 
και  απαλλοτριώσει  σε  τών  Ιδίων  σου. 

ι        τεάν  ευ  ποιης,  γνώθι  τ'ινι  ποιείς, 
και  εσται  χάρις  τοΊ,ς  άγαθοϊς  σου. 

2  2  εν  πο'ιησον  εύσεβεΐ,  και  ευ  ρήσεις  άνταπόδομα, 
και  εΐ  μή  παρά  αυτού,  αλλά  παρά  Ύψιστου. 

3  3 ουκ  εστίν  αγαθά  τω  ενδελεχίζοντι  εις  κακά 
και  τω  ελεημοσννην  μή  χαριζομενω. 

(ό)  4        4δόί  τω  εύσεβεΐ,  και  μή  άντιλάβη  τον  άμαρτωλού. 

(ό)  5  πο'ιησον  τω  ταπεινω  και  μή  δως  ασεβεί" 
εμπόδισον  τούς  άρτους  αύτον  και  μή  δώς  αύτώ, 

Ίνα  μή  εν  αύτοις  σε  δυναστεύση· 
(7)  <7' διπλάσια  γάρ  κακά  εύρήσεις 

εν  πάσιν  άγαθοις  οίς  αν  ποίησης  αύτώ. 

6        6οτι  και  ό  ύψιστος  εμίσησεν  αμαρτωλούς, 
και  τοις  άσεβεσιν  αποδώσει  ε'κδίκησιν. 

(δ)  7         7δύί  τ&  άγαθώ,  και  μή  άντιλάβτ)  του  αμαρτωλού. 

8        ΒΟύκ  εκδικηθήσεται  εν  άγαθοΐς  ό  φίλος, 
και  ού  κρυβήσεται  εν  κακοϊς  ό  εχθρός. 

30  καρταλλω]  +  αυτού  Κ*  (ΐπιρΓοΙ)  αντ.  Κ0-3-)  |  γαρ  δια  Α*  (κάρδια  Α3?)  |  ΜΑ 
επιβλεπτει  Β*  (-πει  Β^)  31  αιρετοις]  ετεροις  Α  32  πληθυνθήσεται] 
πληθύνεται  Β3ΐ,Κ*  (-θησεται  Κ0·3)  Α  33  τεκταινεται  Κ*  (-νει  Κ°3) 
34  ταραχή  Κ  XII  2  ανταποδωμα  Α  |  παρα  ι°]  παρ  ΚΑ  |  Ύψιστου]  ρΓ 
του  ΚΑ  3  εστίν]  εσται  ΚΑ  |  ελεημοσυνην]  ρΓ  μη  Κ*  (ϊηιρΓοβ  μη  Κ0·3) 
4  αρτιλαβη]  αντιλαμβανου  Α  |  του  αμαρτωλού]  οητ  του  Κ  5  τω  τα7τειι/ω] 
ογπ  τω  ΚΑ  |  ασεβεί]  \)ΐ  τω  Κ°3  |  οηη  αυτού  Κ*  (1ια1>  Κε·3)  |  κακα  ευρησειτ] 
κακα'  ευρησουσιν  Α  |  αν]  εαν  ΚΑ  |  ποιη%  Κ*  (ποίησης  Κ^3)  6  απόδωσα] 
αποδώ  €ΐϊ  Α  7  αντιλαβου  Α  |  του  αμαρτωλού]  οιη  του  ΚΑ  8  ουκ 
εκδικηθήσεται]  ου  γνωσθησεται  Κα-3  ουκ  ενβληθησεται  Α 
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χιι  9 ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 

Β        9 εν  άγαθοις  ανδρός  οι  εχθροί  αυτού  εν  λνπη,  9 
και  εν  τοϊς  κακοις  αντου  και  6  φίλος  διαχωρισθησεται. 

10μη  πιστενσης  τω  εχθρω  σου  εϊς  τον  αΐώνα'  ίο 
ώς  γαρ  6  χαλκοί  ιονται,  όντως  η  πονηρία  αντον 

11  και  εάν  ταπεινωθη  και  πορενηται  σννκεκνφώς,  ιι 

επίστησον  την  ψυχην  σου  και  φνλαξαι  απ'  αντον, 
και  εση  αντω  ως  εκμεμαχώς  εσοπτρον, 

και  γνώση  δη  ονκ  εις  τέλος  κατίωσεν. 

12μη  στησης  αντον  παρά  σεαντόν,  τ2 
μη  άνατρεψας  σε  στη  επ\  τον  τόπον  σον 

μη  καθίσης  αντον  εκ  δεξιών  σον, 
μη  ποτέ  ζήτηση  την  καθεδραν  σον, 

και  ε  π"  εσχάτω  επίγνωση  τους  λόγονς  μον, 
και  επϊ  τών  ρημάτων  μον  καταννγηση. 

13τίς  ελεήσει  επαοιδόν  όφιόδηκτον  13 
και  πάντας  τονς  προσάγοντας  θηρίοις ; 

Μοντως  τον  προσπορενόμενον  άνδρι  άμαρτωλώ  ΐ4 
και  σννφνρόμενον  εν  ταϊς  άμαρτίαις  αντον. 

Ι5ώραν  μετά  σον  διαμένει,  ΐ5  (14) 
και  εάν  ε κ  κλίνης,  ον  μη  καρτερηση. 

ι6καί  εν  τοις  χειλεσιν  αντον  γλνκανεϊ  ό  εχθρός,  ι6  (15) 
και  εν  τη  καρδία  αντον  βονλενσεται  άνατρεψαι  σε  εις 

βόθρον 
(τ6)εν  όφθαλμοϊς  αντον  δακρύσει  6  εχθρός,  (ιό) 

$  Ο  *καί  εάν  ενρη  καιρόν,  ονκ  εμπλησθησεται  αφ'  αίματος· 
17 κακά  άν  νπαντηση  σοι,  ευρησεις  αντον  πρότερον  εκεϊ  σον,  17 

(ι8)και  ώς  βοηθών  νποσχάσει  πτερναν  σον  (ιδ) 
18 κινήσει  την  κεφαλήν  αντον  ιδ  (19) 

και  επικροτήσει  ταϊς  χερσϊν  αντον, 

{^ΑΟ       11  συγκεκυφως  Β^Χ  |  τη  ψυχή  Α  |  κατιωσεν  ΒΧ°  3  (καθιωσεν  Χ*)]  κάτι- 
ωται  Α  12  σεαντω  ΚΑ  |  αν  ατ  ρε  φας]  αναστρβψας  ΧΑ  |  του  τόπου  Χ0·3  | 
έσχατων  ΧΑ  |  καταννγηση]  +  μη  δέσμευσης  δις  αμαρτιαν]  εν  γαρ  μια  ουκ  αθω- 
ωθηση  Β3ΐ)ΐη25υΡ  13  ελεηση  Χ  |  πάντες  Β  14  συνψυρομενον  (συμφ. 
Β^Χ)]  συμφερομενον  Α  15  καρτερηση]  ρτερηση  δυρ  ΓΣΐδ  Α3  16  7λυ" 
κοινει  Χ*  (-και/61  Χ?)  |  εχθρός  ι°]  +  και  πολλά  ψιθυρίσει  και  ερει  σοι  κάλα  λέγων 
Β;Λπΐ}ίίη£  |  Τ7)  Καρδια]  οπι  τη  Χ*  (ηαο  τη  Χ^3)  |  βονλευσεται]  τ  δΐιρ  ταδ  Α3  | 
ανατρεψαϊ]  αναστρεψαι  Χ  |  οπι  εν  3°  Χ*  (ηαο  Χ^3)  |  οηι  ουκ  €  17  αν]  εαν 
ΧΑ  |  υπαντησει  €  \  προτερον]  ρ  ι°  δυρ  ταδ  Α3  |  σον  εκει  Χ0·3  Ο  18  την 
κεφαλήν  αυτού  κινήσει  ΧΑ  (κ£ΐ»\)  €  |  οηι  αυτού  2°  Χ*  (Ιιαο  Χ0  3) 

668 



ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ XIII  ΙΟ 

και    πολλά   διαψιθνρίσει   και   αλλοιώσει   το   πρόσωπον  Β 
αϊτοί. 

XIII  :         *Ό  άπτόμενος  πίσσης  μολννθησεται, 
και  6  κοινωνών  νπερηφάνω  όμοιωθησεται  αντω. 

2        2βάρος  νπερ  σε  μη  άρης, 
και  ισχνροτέρω  σον  και  πλονσιωτερω  μη  κοινωνεί. 

(β)  <3)Τί  κοινωνήσει  χντρα  -προς  λέβητα; 
αϊτη  προσκρούσει,  και  αυτη  σνντρι3ησεται. 

(4)  3        3π\οΰσιος  ηδίκησεν,  και  αϊτός  π  ροσενεβριμησατο· 
πτωχός  ηδίκηται,  και  αϊτός  π ροσδεηθησεται. 

(5)  4        4εάν  χρησιμενσης,  εργάται  εν  σοι· 
και  εάν  νστερησης,  καταλείψει  σε· 

(δ)  5        5  εάν  €χ?7?,  σνμβιώσεταί  σοι 
και  άποκενώσει  σε,  και  αϊτός  οι)  πονέσει- 

(7)  6        6χρείαν  εσχηκεν  σον,  και  αποπλανήσει  σε, 
και  π  ροσγελάσεταί  σοι  και  δώσει  σοι  ελπίδα· 

λαλήσει  σοι  καλά  και  ερε"ι  Τις  η  χρεία  σον; 
(δ)  7        "και  αίσχννει  σε  εν  τοΙς  βρώμασιν  αϊτοί·, 

εως  ον  άποκενώση  σε  δ\ς  η  τρις, 

και  6τγ'  εσχάτω  καταμωκησεταί  σον 
μετά  ταντα  οψεταΐ  σε  και  καταλείψει  σε, 

και  την  κεφαλήν  αϊτοί  κινήσει  επι  σοι. 

(ιο,ιι)  8        8 πρόσεχε  μη   άποπλανηθης,  και  μη  ταπεινωθτ)ς  εν  εϊφρο- 
σίνη  σον. 

(ι«)  9        9  προσκαλεσαμενον  σε  δννάστον   νποχωρών  γίνον, 
και  τόσω  μάλλον  π  ροσκαλεσεταί  σε· 

(13)  ίο       1°Η'ή  εμπιπτε,  Ίνα  μη  άπωσθης, 
και  μη  μακράν  άφιστώ,  Ινα  μη  επιλησθ^ς. 

18  δια^ι^ΐ'ρισει]  διαύιθιριζει  Α  ύιθνρισει  0  XIII  1  μολννθησεται]  ρτ  ̂.Α^ 
ον  Κ*  (οηΐ  οι;  Κ0-3)  ί  ΟβΜΟιωθησεται]  η  δυρ  Γ3.5  Α3  2  πλονσιωτερω  (-οτερω 
Α)]  +  σου  ΚΑ  ι  τι]  ΐηοερ  αν  Κ*  (ίηιρΓοΙ)  α  ι»  Κ1)  |  χντρα]  κνθρα  Ν  |  αιτη  ι° 
Ο  (άε  0*  ηυη  Ιϊς)  |  ιτροσκονση  (δίο)  0  ]  αιτη  ϊ°]  07-77  €*  (αιτ.  Ο)  3  προσ- 
δεηθησεται]  ττροσαπιΚηθησεται  Ν  4 — 5  εαν  ιζ...ττονεσει  $ιιρ  ΓΟδ  Ο  (νΐά 
άυο  Ιαηίαιτ.  δήοΗ  Γαίδδε  δεά  εναη  οΐϊΐηϊα)  5  σνμβιωσετα  Β**"1         6  ελ- 
ττίδαν  Α  ι  οιη  σοι  3°  Κ  |  ερει]  ερις  Α  7  αττοκενωσει  ΧΑ  I  έσχατων  Κ0·2 
(ιώοχ  ϊρδ€  Γενοε  -τω)  |  καταμωκτϊο-εται]  α^ηοΐ  κατα-γε\\άσει  ή\  ψέξει  Β1Π*  | 
καταλείπει]  καλί'-^ει  Χ  8  οιη  μη  0°·Ν  9  ιχαλλον]  ον  δυρ  ταδ  Α3  |  σε 
προσκαλεσεται  Ν  σε  Ίτροσκαλεσ-ητ,  Α         10  οηα  ιμ  ι°  ΧΑΟ 
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11  μη  επεχε  Ισηγορεισθαι  μετ   αυτού,  ιι  (14} 
και  μη  πίστευε  τοϊς  πΧείοσιν  Χόγοις  αντον· 

εκ  ποΧΧης  γαρ  ΧαΧιάς  πειράσει  σε, 

καϊ  ως  π  ροσγεΧών  εξετάσει  σε· 
12  άνεΧεημων  6  μη  συντηρών  Χόγους,  ΐ2  (15 

και  ου  μη  φείσηται  περί  κακώσεως  και  δεσμών. 

13συντηρησον  και  πρόσεχε  σφοδρώς,  13  (ι6 
οτι  μετά  της  πτώσεως  σον  περιπατείς. 

15  παν  ζώον  αγαπά  το  ομοιον  αυτώ,  ΐ5  (19 
και  πάς  άνθρωπος  τον  πΧησίον  αντον· 

16 πάσα  σαρξ  κατά  γένος  σννάγεται,  16(20 
και  τώ  όμοίω  αντον  π  ροσκοΧΧηθησεται  άνηρ. 

17 τι  κοινωνήσει  Χύκος  άμνώ;  17(21 
όντως  άμαρτωΧός  προς  ενσεβη. 

ι2τίς  ειρήνη  υαίντ]  προς  κννα;  ι8  (22 
και  τις  ειρήνη  πΧονσίω  προς  πένητα; 

19 κυνήγια  Χεόντων  όναγροι  εν  ερημω·  19  (23 
όντως  νομαΧ  πΧονσίων  πτωχοί. 

*°βδέΧνγμα  υπερηφάνω  ταπεινότης,  2ο  (24 
ούτως  βδέΧυγμα  πΧονσίω  πτωχός. 

21  πΧούσιος  σαΧενόμενος  στηρίζεται  υπό  φίΧων,  2ΐ  (25 
ταπεινός  δε  πεσών  προσαπωθεΐται  υπό  φίΧων. 

22 πΧουσίου  σφαΧεντος  ποΧΧοϊ  άντιΧημπτορες,  22  (26 
εΧάΧησεν  απόρρητα  και  εδικαίωσαν  αυτόν 

(9?)ταπεινος  εσφαΧεν  και  προσεπετίμησαν  αυτώ,  (27 
εφθεγξατο  σννεσιν  και  ουκ  εδόθη  αυτώ  τόπος. 

23  πΧούσιος  εΧάΧησεν  και  πάντες  εσίγησαν,  23  (28 
και  τον  λόγοι/  αυτοΰ  άνΰψωσαν  εως  των  νεφεΧών 

^πτωχός  εΧάΧησεν  και  είπαν  Ύίς  οϋτος; 
καν  προσκόψη,  προσανατρεψουσιν  αυτόν. 

24  αγαθός  ό  πΧοΰτος  ω  μη  εστίν  αμαρτία,  24(30 
και  πονηρά  η  πτώχεια  εν  στόμασιν  ευσεβούς. 

ΚΑΟ       11  ισηγορεισθαι]  εισηγορ.  Β  Κ*  (ϊπιρΓοΒ  ροβίεα  Γ&δ  β  ι°  Ν?)  |  μετ]  μετα 
βο(νίά)  |  ττλβιοσι  Ν  13  περιπατείς]  δΪ£η  ρτζε  56  ίεΠ  Β'^β)  17  ευ- 
σεβην  20  ταπεινοτης]  ϊη  τ  Γ3.δ  3.1ίη  Β*  ταπινωσις  Α         21  ταπεινός] 
πτωχός  Κ*  (ταπ.  Κς·3)  21 — XIV  4  εναη  ρίαπηια  ίη  €  22  εσφαλη  Α 
23  προσανατρεπονσιν  Α  24  αγαθός]  +  εστίν  Α  |  εστίν]  τροσεστιν  Κ0·3  | 
πτωχια  Κ  |  στοματι  ΚΑ  |  ευσεβούς]  άσεβους  ΚΑ 
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(31)  25       25  καρδία  ανθρώπου  άλλοιοϊ  το  πρόσωπον  αυτού,  Β 
εάν  εις  αγαθά  εάν  τε  «ί  κακά. 

(32)  26       26ϊχνος  καρδίας  εν  άγαθοίς  πρόσωπον  ΐλαρόν, 
κα\  εύρεσις  παραβολών  διαλογισμοί  μετά  κόπου. 

ι         1  Μακάριος  άνηρ  ός  ουκ  ώλίσθησ€ν  £ν  στόματι  αυτού, 
κα\  ου  κατενύγη  εν  λύπη  αμαρτίας· 

2  2 μακάριος  ου  ου  κατεγνω  η  ψνχη  αυτού, 
καϊ  6ς  ουκ  επεσεν  από  της  ελπίδος  αυτοί). 

3  3άνδρ\  μικρολόγω  ου  καλός  ό  πλούτος, 
κα\  άνθρώπω  βασκάνω  Ίνα  τί  χρήματα; 

4  4  υ  συν  άγων  από  της  ψυχής  αυτού  συνάγει  Άλλοις, 
και  εν  τοις  άγαθοις  αυτού  τρυφησουσιν  έτεροι. 

5  5ό  πονηρός  εαυτώ  τίνι  αγαθός  εσται; 
και  ου  μη  εύφρανθησεται  εν  τοΊς  χρημασιν  αύτοΰ. 

6  6τού  βασκαίνοντος  εαυτόν  ουκ  εστίν  πονηρότερος, 
και  τούτο  άνταπόδομα  της  κακίας  αυτού· 

η        7 καν  ευ  ποιη,  εν  ληθη  ποιεί, 

και  £ιγ*  εσχάτων  εκφαίνει  την  κακ'ιαν  αυτού. 
8  5 πονηρός  ό  βασκαίνων  όφθαλμώ, 

άποστρεφων  πρόσωπον  και  ύπερορών  ψυχάς. 
9  9 πλεονεκτου  οφθαλμός  ουκ  εμπίπλαται  μερίδι, 

κα\  αδικία  πονηρά  άναξηρανεΐ  ψυχην. 

ίο       10όφθαλμός  πονηρός  φθονερός  επ'  αρτω, 
κα\  ενλιπής  επ\  της  τραπέζης  αυτού. 

ιι       11Τέκνον,  καθώς  εάν  εχης  ευ  ποίει  σεαυτόν, 
και  προσφοράς  Κυρίω  άξίως  πρόσαγε' 

ΐ2       12 μνησθητι  οτι  θάνατος  ου  χρονιει, 
κα\  διαθήκη  αδου  ούχ  υπεδείχθη  σοι· 

ΐ3       13  πριν  σε  τελευτησαι  ευ  ποίει  φίλω, 

25  εαν  ι0]  +  τβ  ΝΑ  26  ευρέσεις  Α  |  κοπών  ΝΑ  XIV  1  στο-  ΜΑΟ 
ματι]  ρΓ  τω  Α  |  αμαρτιών  Ν Α  2  μακάριος]  +  ανηρ  Α  4  αλλω*  Α* 
(-0ί5  Α?)  |  τρυφησουσιν]  εντρυφ.  Ν0·3  6  βασκανοντος  Α  |  εαυτόν]  αυτόν  Ν* 
(εαυτ.  Ν1)  7  εκφανει  Ν?  8  οφθαλμω]  οφθαλμον  εαυτού  Α  οφθαλμοις  € 
9  πλεονεκτου]  +  δε  Α  |  ουκ  εμπίπλαται]  ου  πιπλαται  Α*  (ουκ  εμπιπλ.  Α?)  |  με- 

ρίδα Α  |  αναξηραινει  Ν  (·νι)  ΑΟ  10  φθονερός]  ρΓ  ο  Ν^1  |  άρτων  ̂   | 
€λλΐ7Γτ/5  Β·'ι1)ΚΑ  (?  Ο)  11  σεαυτον]  σαυτον  Α  σεαυτω  0  12  θάνατος] 
ρΓ  ο  Ν0·3  |  υποδιχθησεται  Κς·α 
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Β  και  κατα  την  ισχνν  σον  εκτεινον  και  όο$·  αντω. 
Ημή  άφνστερήσης  άπο  αγαθής  ημέρας,  ΐ4 

και  μερ\ς  επιθυμίας  αγαθής  μή  σε  παρεΧθάτω. 

*ζουχι  ετερω  καταΧεί^τεις  τονς  πόνους  σον,  ΐ5 
και  τονς  κόπονς  σον  εις  διαίρεσιν  κΧήρον; 

ι6δος  και  Χάβε,  και  άπάτησον  την  ψνχήν  σον,  ι6 
(ι?)οτι  ουκ  εστίν  εν  αδον  ζητήσαι  τρνφήν.  (17) 

17  πάσα  σαρξ  ως  ιμάτιον  παΧαιονταΐ'  17  (ιδ) 
<Ι2)ή  γαρ  διαθήκη  αττ'  αΙώνος  θανάτω  άποθανη.  (12) 

ι8ώ?  φνΧΧον  θάΧλον  επι  δενδρον  δασεος,  ι8 
<Ι9)τά  μεν  καταβάΧΧει,  αΧΧα  δ«  φνεΐ'  (19) 
ουτω?  γενεά  σαρκός  και  αίματος, 

η  μεν  τεΧεντά,  έτερα  δε  γεννάται. 

Λ9πάν  έργον  σηπόμενον  εκΧείπει,  ΐ9  (2°) 
και  ό  εργαζόμενος  αντό  μετ   αντον  άπεΧενσεται. 

^Μακάριος  άνήρ  ος  εν  σοφία  τεΧεντήσει,  2ο  (22) 
και  δ$·  εν  σννεσει  αντον  διαΧεχθήσεταΐ' 

21  ό  διανοονμενος  τάς  όδονς  αντής  εν  καρδία  αντον,  2ΐ  (23) 
και  εν  τοις  άποκρνφοις  αντής  νοηθήσεται. 

22εξεΧθε  οπίσω  αντής  ως  Ιχνεντής,  22 
και  εν  ταΐς  είσόδοις  αντής  ενεδρενε. 

23 ό  παρακνπτων  δια  των  θνρίδων  αντής,  23(24) 
και  επ\  των  θνρωμάτων  αντής  άκροάσεταΐ' 

24ό  καταΧνων  σννεγγνς  τον  ο'ίκον  αντής,  24(25) 
και  πήξει  πάσσαΧον  εν  το7ς  τοίχοις  αντής· 

25 στήσει  την  σκηνήν  αντον  κατά  χείρας  αντής,  25 
και  καταλύσει  εν  καταλνματι  αγαθών 

26θήσει  τα  τέκνα  αντον  εν  τη  σκέπη  αντής,  26 
και  νπο  τονς  κΧάδονς  αυτής  ανΧισθήσεται· 

ΝΑΟ       14  οιη  απο  αγαθής  Α  |  παρεΧθετω  ΚΑ  15  ετεροις  ΚΑ  |  διαίρεσα 
Κε·3Α  |  κΧηρων  Α  15 — 16  βναη  ηοηηυΐΐα  ΐη  Ο  16  απατησον] 
απαιτησον  Κ*  (απατ.  Κ1<νί(1))  αγιασον  Κε·3  αποτησον  Α  |  αδη  Α  |  τρυφης  Α 
17  αποθανη]  αποθανιτα  ίηοερ  Κ*  (-νη  Κ])  18  δασ«ω$  ΚΑ  |  τα  μεν... 
φνει]  ρΓ  ούτως ..  .αίματος  Κ*  (ΐηνεΓί  Κ1)  |  όντως]  οντω  και  Κ  ούτως  και  Α  Ο 
20  τβλευτ^σβι]  μεΧετησει  Κε·3  |  διαδεχθησεται  Α  21  ο  δια^οουμε^οί]  οιτι  ο 
Α  |  νοηθήσεται]  εννοηθησεται  ΚΑ  22  εισοδοις  Β3ΐ)  (ειοδ.  Β*)]  οδου  ΚΑ 
24  οιώ  και  Κ0·3  |  πήξει]  πησσει  Α  \  τοιχοις  (τυχ.  Α)]  οικοις  Κ*  (τοιχ.  Κ0·3) 
25  στηση  Α  \  χείρας]  ρτ  τας  Ο  26  θησει]  και  στήσει  Κ*  (θησ.  Κ0·3)  ΑΟ  ( 
Τ7;  σκέπη]  τη  σκηνή  Κ*  (ττ;  σκεπ.  Κ^3)  οηι  ττ;  Α 
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XV  13 

27       27 σκεπασθήσεται  νπ'  αυτής  από  καύματος, 
και  εν  ττ)  δό£η  αυτής  κατάλυσα. 

ι         1  ό  φοβούμενος  Κύριον  ποιήσει  αυτό, 
και  6  εγκρατής  του  νόμου  καταΧήμψεται  αυτήν 

2  2  και  ύπαντήσεται  αύτω  ως  μητηρ, 
και  ως  γυνή  παρθενείας  προσδένεται  αυτόν 

3  3ψωμιεϊ  αυτόν  αρτον  συνέσεως, 
και  ύδωρ  σοφίας  ποτίσει  αύτόν 

4  4στηριχθήσεται  επ'  αυτήν  και  ού  μή  κΧιθή, 
(4)  (4)και  επ'  αυτής  εφεξει  και  ου  μή  καταισχννθή· 

5  5  και  υψώσει  αυτόν  πάρα.  τους  πΧησίον  αυτού, 
(5)  <5)καί  εν  μεσω  εκκΧησίας  ανοίξει  στόμα  αυτού· 

6  6εύφροσύνην  και  στεφανον  άγαΧΧιάματος 
και  όνομα  αίώνιον  κατακΧηρονομήσει. 

7  7ού  μή  καταΧήμψονται  αυτήν  Άνθρωποι  ασύνετοι, 

και  άνδρες  άμαρτωΧοΧ  ού  μή  'ίδωσιν  αυτήν 
8  ^μακράν  εστίν  ύπερηφανίας, 

(δ)  (8)και  άνδρες  ψεϋσται  ου  μή  μνησθήσονται  αυτής. 

9  9®υΧ  ωραίος  αίνος  εν  στόματι  άμαρτωΧοΰ, 
(ίο)  (ιο)όΥι  ου  παρά  Κυρίου  άπεστάΧη· 

ίο       10 εν  γαρ  σοφία  ρηθήσεται  αίνος, 
και  ό  κύριος  εύοδωσει  αύτόν. 

ιι        1τμή  εΐπτ]ς  ότι  Αιά  Κύριον  άπεστην 
ά  γαρ  εμίσησεν,  ού  ποιήσεις. 

ΐ2       12 μή  6171*1/$  οτι  Αύτόρ  επΧάνησεν 
ου  γαρ  χρείαν  εχει  ανδρός  άμαρτωΧοΰ. 

13       13  πάν  βδεΧυγμα  εμίσησεν  Κύριος, 
και  ουκ  εστίν  άγαπητόν  τοίίς  φόβου μενοις  αυτόν. 

27  σκεπασθήσεται]  ρΓ  και  Κ*  (ΐπιρΓοΙ)  και  |  νπ]  απ  ̂ *  (υπ  ϋ.°-Ά)  Α  ΜΑΟ 
XV  1  Κυριον]  ρΓ  τον  (Ζ  \  αυτήν]  αυτόν  Α  2  υπαντησει  &νΑ  |  παρθενίας 
Γ.1  ϊν\<  3  ποτιει  ΚΛΟ  4  στηρισθησεται  6$Α0  |  αυτηι/]  αυτοί;  Κ* 
(-τη·/  ̂ α·ί1)  |  κλιθη]  κλισΟη  Κ  |  αι/τ^ϊ]  αντη  ϊ<'  1  Λ  6  στόμα]  ρΓ  το  ΚΛ(' 
6  αγαλλιααατοϊ]  +  ενρησει  Κ*  (ϊπιρΓοΙ)  ευρ.  Α  |  αιώνων]  αιώνος  ΚΑί'  | 
κατακΧηρονομήσει]  +  αι;τοι/  ΙΛ0·3         7  αι^δρί ?]  αροΐ  Α  8  υπερηφάνειας  ̂   | 
μΐ'ηιτ^ησοί'ται]  μνησωνται  Κ*  (μνησθησ.  #.€·Λ)  9  αιΐΌϊ  1)1$  «ογ  Κ*  (ϊιηρπ>1> 
2°  Κςα)  |  ανεστάλη]  τ  χηρ  ΓΣΧδ  Αα  11  απεστην  Β^-'1  (-στη  Ν*)]  [απ]ε- 
σταλην  0νιά  12  οηΐ  οτι  Κ  13  Κύριος]  Μ  ο  ΝΛΟ'  |  αγαπητον του]  άβ  Ο  ηοη  Ης 

5ΕΡΤ.  II. 
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Β       χ*αϋτος  εξ  άρχής  εποίησεν  ανθρωπον,  ΐ4 
και  άφήκεν  αυτόν  εν  χειρ  ι  διαβουλίου  αυτοί). 

13  εάν  θελτ]ς,  συντηρήσεις  εντολάς,  ΐ5  (ιό) 
και  πίστιν  ποίησαι  ευδοκίας. 

ι6παρεθηκεν  σοι  πυρ  και  ϋδωρ,  16(17) 
ου  εάν  θέλης  εκτενείς  την  χεΐρά  σου· 

τ7  έναντι  ανθρώπων  η  ζωή  και  6  θάνατος,  \η  (ιδ) 
και  ο  εάν  εύδοκήση  δοθήσεται  αυτώ. 

ι8οη  7Γθλλί7  σοφία  του  κυρίου-  ιδ  (19) 
Ισχυρός  εν  δυναστεία  και  βλέπων  τά  πάντα· 

19 και  οι  οφθαλμοί  αυτού  επ\  τους  φοβούμενους  αυτόν,  19  (20) 
και  αυτός  επιγνώσεται  πάν  έργον  ανθρώπου· 

^καί  ούκ  ενετείλατο  ούδενϊ  άσεβειν,  20(21) 
και  ουκ  εδωκεν  ανεσιν  ούδενΐ  άμαρτάνειν. 

Ίί  Ο         ΧΜ^  επιθυμεί  τέκνων  πλήθος  άχρηστων,^  ι  (22)  XVI 
(ι)μηδε  ευφραίνου  επ\  υΐοϊς  άσεβεσιν  (ι)  (XVI 
2 εάν  πληθύνωσιν,  μη  ευφραίνου  επ'  αύτοΐς·  2 

ει   μη  εστίν    φόβος  Κυρίου  μετ    αυτών,  3 μη  ενπιστεύσης   3  (2) 
τΐΙ  ζωΐΙ  ο,υτών, 

και  μη  επεχε  επ\  τον  τόπον  αυτών 
®  κρείσσων  γάρ  εις  η  χίλιοι,  (3) 

(4)καί  άποθανειν  ατεκνον  η  εχειν  τέκνα  άσεβη·  (4) 
Λάπο  γάρ  ενος  συνετού  συνοικισθήσεται  πόλις,  4  (5) 

φυλή  δε  ανόμων  ερημωθήσεται. 
5  πολλά  τοιαύτα  εόρακα  εν  οφθαλμοΐς  μου,   ■  5  (δ) 

και  Ισχυρότερα  τούτων  άκήκοεν  το  ούς  μου. 

6εν  συναγωγή  αμαρτωλών  εκκαυθήσεται  πύρ,  6  (7) 
και  εν  εθνει  άπειθεϊ  εζεκαύθη  οργή. 

ΚΑΟ       14  χειρι]  ρΓ  τη  Ο         15  θελης]  θέλησης  Κ*  (θελης  Κ0·3)  ]  συντήρησε  Κα3 
17  ευδοκήσει  Α  18  σοφία]  ρν  η  Κ^Α  |  δνναστια  ΚΑ         19  άνθρωπου] 
ανθρώπων  Κ*  (-που  Κε·3)  αυτού  Α  20  οπι  και  ι°  ΧΑΟ  |  εδωκεν]  εδωσεν 
Α  |  ανεσιν]  αινεσιν  ̂   \  αμαρτειν  Ο  XVI  1  τεκνον  Κ0-3  |  αχρηστον  Α  Ο 
2  πληθυνθωσιν  (δαρβΓδΟΓ  θ)  Κ0-3  3  εμπιστευση$  Β1*  ΚΑ  |  τορ  τόπον]  το 
πλήθος  ΚΑ  |  αντων  2°]  +  στεναξις  γαρ  πενθι  αωρω  και  εξεφνης  αυτών  συντε- 
λιαν  γνωσεται'  κρισσων  γαρ  ει%  δικαιοϊ  ποιων  θέλημα  κϊ>  τ;  μύριοι  παράνομοι 
Κε·3  |  κρεισ σων ..  .χίλιοι]  δΐ^ηα  α,άρίηχ  Κ*1·3  |  και  ι°]  δίκαιον  Κ*3·3  5  εο- 
ρακα  (εωρ.  Β3*3  Α)  εν  οφθαλμοί]  εορακεν  ο  οφθαλμοί  Κ  |  μου  2°]  σοι;  Α 
6  απειθη  Α 
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(δ)  7        7 ονκ  εξιΧάσατο  περ\  τών  αρχαίων  γιγάντων,  Β 
οι  άπεστησαν  τη  Ισχύι  αυτών 

(9)  8        8ούκ  εφείσατο  περ\  της  παροικίας  Λώτ, 
ους  εβδεΧύξατο  διά  την  ύπερηφανίαν  αυτών 

(ίο)  9        9ούκ  ήΧεησεν  έθνος  άπωΧείας, 
τους  επηρμένους  εν  άμαρτιαις  αυτών 

(ιι)  ίο       10  και  ούτως  έξακοσίας  χιλιάδας  πεζών 
τους  έπισυναχθεντας  εν  σκΧηροκαρδία  αυτών. 

ιι  11  καν  η  εις  σκληροτράχηλος,  θαυμαστον  τούτο  ει  άθωωθή- 

σεταΐ' 
(12)  (ΐ2)εΧεος  γαρ  και  οργή  παρ*  αύτού, 

δυνάστης  εξιλασμών  και  έκχέων  όργήν. 

(13)  ΐ2       12 κατά  το   ποΧύ  εΧεος  αύτου,   ούτως   και   7Γθλύί   ό  έλεγχος 

αύτου· άνδρα  κατά  τα  εργα  αύτου  κρίνει. 

(14)  13       '3ούκ  έκφεύξεται  εν  άρπάγμασιν  άμαρτωΧός, 
και  ού  μη  καθυστερήσει  ύπομονήν  εύσεβοΰς. 

(15)  ΐ4       ΙΑπάστ)  ελεημοσύνη  ποιήσει  τόπον, 
έκαστος  κατά  τά  εργα  αύτου  εύρησει. 

(ιό)  17       17 Η-*}  ίίτ^ϊ  οτι  Άπο  Κυρίου  κρυβησομαι· 
μη  εξ  ύψους  τις  μου  μνησθησεται; 

(17)  (ΐ7)€ΐ>  λαώ  πΧείονι  ού  μη  μνησθώ, 
τις  γάρ  η  ψυχή  μου  εν  άμετρήτω  κτίσει; 

ιδ       ι8ιδου  ό  ούρανος  και  ό  ούρανος  του  ούρανοΰ  του  θεού, 
άβυσσος  και  γη  σαΧευθήσονται  εν  τη  επισκοπή  αύτού· 

19       19 άμα  τά  ορη  και  τα  θεμέλια  της  γης 
εν  τώ  έπιβλεψαι  εις  αύτά  τρόμω  συνσείονται, 

2ο       20 και  έπ'  αύτοϊς  ού  διανοηθήσεται  καρδία· 
(21)  (2ΐ)και  τάί  όδούϊ  αύτού  τις  ενθυμηθήσεται; 

7  εξιλασατο]  εξιλατο  Α  9  απώλειας  (-λιας  Κ*)]  Χανααν  Κ0··"1  \  αν-  ΚΑ των]  +  ταύτα  πάντα  εποιησεν  εθνεσιν  σκληροκαρδιοις  και  επι  πληθει  άγιων 
αυτού  ου  παρεκληθη  Κ0-3-  10  και. ..πεζών,  τους. .  .αντων]  ρΓ  &δΐ€Πδθθ5 
·Λ  11  εισκληροτρ.   Α  |  αθοωθησεται  Β*  ΚΑ  (αθωωθ.  Βα?ι>)  |  αυτού] 

αυτω  Κ* Α  κύ  Κε·α  |  δυναστών  Α  12  έλεος... αυτού  ·2°]  εο$  αντου  ου,  ς  ο 
έλεγχος  αυτού  δΐΐρ  γο.5  Αα  |  ουτω  Α  |  πολύς  ο]  ο  πολύς  Κ*  (π.  ο  Κ0·3)  |  κρίνει] 
κτινι  Α  13  αρπαγματι  ΚΑ  |  καθυστέρηση  Κ  |  υπομονή  ΚΑ  17  απο] 
παρα  Α  |  μη  2"]  και  Κ  Λ  |  ύψους  τις  μου]  υψίστου  Κ*  (νψονς  τ.  μ.  Κεα)  | 
μνησθω]  γνωσθω  ΚΑ  18  οιώ  του  θεου  ΚΑ  |  γη]  ρΓ  η  Κ  |  εν  τη  επισκοπή 
αυτού  σαλευθησονται  Κ*  (σαλευονται  ΚΓ  Λ)  Α  19  σνσσειονται  Β*1· 
20  ενθυμηθήσεται]  +  και  κα#ο  ποιεί  αι>05  οψεται  ο  οφθαλμός  αυτού  Κ0·^ 
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XVI  21 ΣΟΦΙΑ  ΣΕ1ΡΑΧ 

Ε       21  και  καταιγίς,  ην  ουκ  οψεται  άνθρωπος, 
(22)τά  δε  πΧείονα  των  έργων  αυτόν  Έν  άποκρύφοις. 

22 έργα  δικαιοσύνης  τις  άναγγεΧε'ι ; 
η  τις  υπομένει;  μακράν  γαρ  η  διαθήκη. 

23 εΧαττού μένος  καρδία  διανοείται  ταύτα, 
και  άνήρ  άφρων  και  πΧανώμενος  διανοείται  μωρά. 

24"  Ακουσον  μου,  τεκνον,  και  μάθε  επιστήμην, 
και  επί  των  Χόγων  μου  πρόσεχε  τη  καρδία  σου· 

25εκφαίνω  εν  σταθμω  παιδείαν, 
και  εν  ακρίβεια  άπαγγεΧΧω  επιστήμην. 

26εν  κρίσει  Κυρίου  τα.  εργα  αυτού  α7τ'  αρχής, 
και  άπο  ποιησεως  αυτών  διεστεΧΧεν  μερίδας  αυτών 

27 εκόσμησεν  είς  αιώνα  τα.  εργα  αυτού, 
και  τας  αρχάς  αυτών  εις  γενεάς  αυτών 

οϋτε  επείνασαν  ούτε  εκοπίασαν, 
και  ουκ  εξέΧιπον  άπο  τών  έργων  αυτών 

28εκαστος  τον  πΧησίον  αυτού  ουκ  εθΧι^εν, 
και  εως  αιώνος  {29)ούκ  άπειθησουσιν  τού  ρήματος  αυτού. 

29 και  μετά  ταύτα  Κύριος  εις  την  γήν  επεβΧεψεν 
και  ενεπΧησεν  αυτήν  τών  αγαθών  αυτού· 

3°·ψ·υχήν  παντός  ζώου  εκάΧυψεν  το  πρόσωπον  αυτής, 
και  είς  αυτήν  ή  αποστροφή  αυτών. 

28 

29  (3ο) 

3° 

χΚύριο?  εκτισεν  εκ  γης  άνθρωπον,  ι  (χ*)  XVII 
^"'καΐ  πάΧιν  άπεστρεψεν  αυτόν  εις  αυτήν  (2») 

2ήμερας  αριθμού  και  καιρόν  εδωκεν  αύτοΐς,  2  (3) 
και  εδωκεν  αυτοΐς  εξουσίαν  τών  επ'  αυτής. 

3 καθ1  εαυτούς  ενεδυσεν  αυτούς  ισχύν,  3  (2^) 
(ι,>)και  κατ'  εϊκόνα  αυτού  εποίησεν  αυτούς·  (χι>) 

4 και  εθηκεν  τον  φόβον  αυτού  επί  πάσης  σαρκός,  4 

ΝΑ  21  άνθρωπος]  ρΓ  πα$  Κ*  (ίιηρίΌΐ)  7τα?  Κε·3)  +  επελευσ(ται  αντω  Κ0·3  | 
αυτοί»]  αυτών  Α  22  αναγγέλλει  Κ  |  νπομονει  (ε  δΐιρ  τα§)  Α3  23  ελατ- 
τονουμενος  Α  25  εκφανω  ΚΑ  |  οηι  εν  ι°  Κ*  (ηαΐ)  Κ0·3)  |  παώιαν  ΚΑ  | 
ακριβια  Β^ΚΑ  |  απαγγελω  ΚΑ  26  διεστειλεν  Κ°·*Α  27  αιώνα]  ρΓ 
τον  Κ°·3Α  |  αυτού]  αντων  Κ  |  εκοπίασαν]  +  οντε  ησθενησαν  Κ  |  εξελειττον  Α 
28  ο γπ  αυτού  ι°  Κ*  (ηαο  Κε·3)  |  εθλιψεν]  εξεθλιψεν  ΚΑ  |  του  ρήματος]  των 
ρημάτων  Κε·3  29  ευ]  επι  Α  30  ψυχή  Κ  XVII  3  αυτού]  εαυτού 
ΚΑ  4  οηι  και  ι°  ΚΑ 
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XVII  23 

και  κατακυρίευαν  θηρίων  κα\  πετεινών. 

(5)  6        6διαβούλιον  και  γλώσσαν  και  οφθαλμούς, 
ώτα  καϊ  καρδίαν  εδωκεν  διανοεισθαι  αύτοίς· 

(ό)  7        7  επιστημην  συνέσεως  ενεπλησεν  αυτούς, 
καϊ  αγαθά  και  κακά  ύπέδειζεν  αύτοις' 

(7)  8        8εθηκεν  τον  όφθαλμόν  αυτού  επ\  τάς  καρδίας  αυτών, 
δειξαι  αύτοις  το  μεγαλεϊον  τών  έργων  αύτού· 

(δ)  ίο       10  και  όνομα  αγιασμού  αίνεσουσιν, 
9  9ΐνα  διηγώνται  τά  μεγαλεία  τών  έργων  αύτοΰ. 

(9)11       τίπροσέθηκεν  αύτοϊς  επιστήμην, 
και  νόμον  ζωης  εκληροδότησεν  αύτόΐς' 

ίο)  ΐ2      ̂ Ι2διαθηκην  αιώνος  εστησεν  μετ*  αυτών, 
και  τά  κ  ρίματα  αύτοΰ  ύπεδειξεν  αύτοΐς· 

ιτ)  ΐ3       13 μεγαλεϊον  δόξης  είδον  οι  οφθαλμοί  αυτών, 
και  δόξαν  φωνής  αύτών  ήκουσεν  το  ους  αύτών 

ΐ4       14  και  είπεν  αύτοίς  ΪΙρο<τέχετε  άπα  παντός  αδίκου, 
ι  ενετειλατο  αύτοΐς  εκάστω  περ\  του  πλησίον. 

§0 

(12) Κ  (II 

3)  15       15<*Σ  οδοί  αύτών  εναντίον  αυτού  διά  παντός, 
ού  κρυβησονται  από  τών  οφθαλμών  αύτού. 

4.)  17       17 εκάστω  εθνει  κατεστησεν  ηγούμενον, 
5)  (ι5)καί  μερ\ς  Κυρίου  Ίσραηλ  εστίν. 
ό)  19       19 άπαντα  τά  εργα  αύτών  ως  ό  ήλιος  εναντίον  αύτού, 

και  οι  οφθαλμοί  αύτού  ενδελεχείς  επ\  τάς  όδούς  αύτών 

γ)  2ο       20ούκ  εκρύβησαν  α'ι  άδικίαι  αύτών  άττ  αύτού, 
και  πάσαι  α'ι  άμαρτίαι  αύτών  έναντι  Κυρίου. 

:δ)  22       22 ελεημοσύνη  ανδρός  ως  σφραγΧς  μετ  αύτού, 
και  χάριν  άνθρωπου  ως  κόρην  συντηρήσει. 

9)  23       23 μετά  ταύτα  εζαναστησεται  και  άνταποδώσει  αύτοϊς, 
και  τό  άνταπόδομα  αύτών  εις  κεφαλήν  αύτών  άποδώσει· 

6  διαβούλιαν  £\*  (-λιον  Κε-η)  |  αυτοι$]  αυτούς  #.€·'Λ  8  εθηκεν]  ρΓ  και  ΚΑΟ 
Α  |  αυτού  ι°]  αυτωρ  ̂   |  αυτού  2°]  + κ  καυχασθαι  εν  τοις  θαυμάσιοι*  αυτού  Κ0·* 
9  διηγούνται  Α  11  προσεθηκεν]  ρΓ  και  Κ  |  αυτοί*  2°]  αυτού*      Ά  (Ηΐπΐίηι 
Γονοο  -τοι?)  Α  12  αιωνο*]  αιωνιον  Α  13  ιδον  Α^  \  αυτών  2°]  αυτού  ίνΟ 
15  αυτών]  αυτού  Α  |  εναντίον]  ενώπιον        |  αυτοί/  2°]  αυτών  Α  17  ηγού- 

μενον] 8βς  $Ϊ£η  ίη  Β  19  άπαντα]  πάντα  |  αυτών  ι°]  αυτού  (-των 
Κε·3)  |  αυτών  2°]  των  ανων  Ν*  (αυτ.  Κ.0··1)  20  απ]  α  ί>υρ  Γ&5  Αη  |  αυτών 
2"]  + απ  αυτού  £\*  (ϊηηρΓοΙ)  απ  αυτ.  ̂ ε·α)  22  κοραν  ̂   23  μετα]  ρΓ 
και  Ν*  (ϊτηρΓοΙ)  Κ0·")  |  αι/τωι>  ει*  κεφ.]  ων  ει*  κε  ιεδΟΓ  ̂ 3η^5^^^ι1η αηίοα  |  αντων 
2°]  αυτού  Α(3*ίϋΓΐ  |  αποδώσει]  ανταποδώσει 
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Β       24πΧήν  μετανοοϋσιν  «έδωκαν  επάνοδον,  24  (20) 
και  παρεκάΧεσεν  εκλείποντας  ΰπομονήν. 

ζ5Έπίστρεφε  επ\  Κύριον  και  απόλειπε  αμαρτίας,  25  (21) 
(22)δεήθητι  κατά  πρόσωπον  κα\  σμίκρυναν  πρόσκομμα·  (22) 

26επάναγε  επί  "Υψιστον  και  απόστρεφε  από  αδικίας,  26  (23) 
και  σφόδρα  μίσησον  βδεΧυγμα. 

2?Ύψίστω  τις  αίνεσει  εν  αδου  27 
ΐ25)άντι  ζώντων  και  διδόντων  άνθομοΧόγησιν ;  (25) 

28άπό  νεκρού  ως  μηδέ  οντος  άπόΧΧυται  εξομοΧόγησις·  28  (26) 
(2?)ζών  και  υγιής  αίνεσει  τον  κύριον.  (27) 

29ώς  μεγάΧη  ή  ε'Χεημοσύνη  του  κυρίου,  29  (28) 
και  εξιΧασμός  τοις  επιστρεφουσιν  επ'  αυτόν. 

3°ού  γαρ  δύναται  πάντα  είναι  εν  άνθρώποις,  3°  (29) 
οτι  ουκ  αθάνατος  υιός  άνθρωπου. 

31  τι  φωτεινότερον  ήΧίου;  και  τούτο  εκΧείπει,  3ΐ  (3°) 
και  πονηρός  ενθυμήσεται  σάρκα  και  αίμα. 

32δύναμιν  ύψους  ουρανού  αυτός  επισκέπτεται,  32  (31) 
και  οι  άνθρωποι  πάντες  γή  και  σποδός. 

110  ζών  εις  τον  αιώνα  εκτισεν  τά  πάντα  κοινή·  ι  XVIII 
2Κυριος  μόνος  δικαιωθήσεται.  2 

4ούθεν\  εξεποίησεν  εξαγγεϊΧαι  τά  εργα  αυτού·  4  (2) 
(3)και  τις  εξιχνιάσει  τά  μεγαΧεια  αυτού;  (3) 

5 κράτος  μεγαΧωσυνης  αυτοϋ  τις  έξαριθμήσεται;  5  (4) 

και  τις  προσθήσει  εκδιηγήσασθαι  τά  ε'Χεη  αυτού; 
6  ουκ  εστίν  εΧαττώσαι  ουδέ  προσθείναι,  6  (5) 

και  ουκ  εστίν  εξιχνιάσαι  τά  θαυμάσια  του  κυρίου· 

ΚΑΟ       24  μετανοουσιν]  ρν  του  Ο  |  εκλιποντας  25  επίστρεφε]  επιστρεψον  € 
|  και  απολείπε]  καταλιπε  Κ*  και  απολιπε  Κ0·3 Ο  |  προσσ κόμμα  Α  26  επα- 
ναγε]  επαναγαγε  27  αδον  Β13  {-δον!  Β*)  Ν°·3Α0]  αδη  Ν*  |  οίδ  δΟΓ 
ζώντων  και  Β  29  εξιλασμός]  εξειλασμον  Κ*  ο  εξει\ασμο5  Κ0  3        30  ιίοϊ] 
ρϊ  ο  Α  31  τι]  το  Κ*  (τι  Κς·3)  |  και  πονηροί  ενθυμήσεται]  και  πονηροί  ενθν- 
μηθησεται  Β3ίοη^*  κ  τι  πονηρότερο  ενθνμιται  Κ0·3  και  πονηρον  ενθνμηθησε- 
ται  Α  |  σάρκα  Β*5 Χ  (ϊη  Κ  δΐιηί  δϊ^ηα  εοιτ)]  σαρξ  ΒΆ^Α^  32  νψους]  ου 5 
δίφ  Γ3.5  5  νεί  6  ΙΪΙΙ  Α3  |  αυτοϊ]  ρτ  και  Κ  (ίηιρίΌΟ  και  Ν0·3)  |  οι  α^οωπ-οι]  οηι 
οι  ΚΑ  XVIII  4  ουθενι]  ονδενι  Κε·3ΑΟ  |  αξαγγειλαι  Β6ά1ΐ  \  εξιχνενσει 
ΚΑΟ  |  αντον  2°]  του  κν  Ο  5  αυτόν  ι°]  εαντον  Ν*  (ιαδ  εί  ίηιρΓΟΰ  ε  Κ?)  ! 
εξαριθ μηθησεται  Κ*  (ϊιηρΓΟΟ  θη  Κ1<:·3)  |  ελεη]  εργα  Ο  6  ελαττωσαι]  ω  *υρ 
ΙΆ5  2  ϊενε  ΠΙ!  Ϊ16Π1  ταδ  ι  ΙΐΙ  ροδί  σ  Ο3  (ελαττονσθαι  0*  νίά)  |  του  κυρίου]  οηι  του  Κ 
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(ό)  7        7  οταν  σνντελεση  άνθρωπος  τότε  άρχεται,  Β 
και  οταν  παύσηται  τότε  άπορηθησεται. 

(7)  8        8τι  Άνθρωπος  και  τί  η  χρησις  αντον; 
τί  το  αγαθόν  αντον,  και  τί  το  κακόν  αντον; 

(δ)  9        9άριθμός  ημερών  άνθρώπον  πολλά  ετη  εκατόν 
ίο  Ι0ώ?  σταγών  νδατος  άπό  θαλάσσης  κα\  ψήφος  αμμον, 

όντως  ολίγα  ετη  εν  ήμερα  αιώνος. 

(9)  ιι       "δια  τοντο  εμακροθνμησεν  Κύριος  επ'  αντοΐς, 
κα\  εζεχεεν  €7τ'  αντονς  το  έλεος  αντον' 

(ίο)  Τ2       12'ίδεν  και  επεγνω  την  καταστροφην  αντών  οτι  πονηρά, 
(ιι)  <ιγ) δίά.  τοντο  επληθννεν  τον  εξιλασμον  αντον. 
(12)  13       13ελεος  άνθρώπον  επ\  τον  πλησίον  αντον, 

έλεος  δε  Κνρίον  επ\  πάσαν  σάρκα· 
(13)  ̂ ελέγχων  και  παιδεύων  και  διδάσκων 

και  επιστρέφων  ώς  ποιμην  το  ποίμνιον  αντον. 

ΐ4       14τονς  εκδεχομενονς  παιδείαν  ελεα, 
και  τονς  κατασπεύδοντας  επ\  τα  κρίματα  αντον. 

ΐ5       τ5Ύεκνον,  εν  άγαθοϊς  μη  δως  μώμον, 
και  εν  πάση  δόσει  λνπην  λόγων. 

ι6        ι6ονχι  καύσωνα  αναπαύσει  δρόσος; 
όντως  κρείσσων  λόγος  η  δόσις, 

τη       11  ονκ  ιδον  λόγος  νπερ  δόμα  αγαθόν; 
και  αμφότερα  παρά  άνδρΐ  κεχαριτωμενω. 

ιδ       ι8μωρ6ς  άχαρίστως  ονειδιεϊ, 
και  δόσις  βασκάνον  εκτηκει  οφθαλμούς. 

19       19  πριν  ή  λαλησαι  μάνθανε, 
και  προ  άρρωστείας  θεραπενον 

2ο       20  προ  κρίσεως  εξέταζε  σεαντόν, 
και  εν  ώρα  επισκοπής  ενρησεις  εξιλασμόν 

2ΐ       21  πρίν  άρρωστησαί  σε  ταπεινώθητι, 

7  συντελέσει  Α  \  άρχεται]  ερχετ,  Α  \  απορρηθησεται  ΑΟ  8  τι  ι°]  τις  ΝΑ(; 
Ν*  (γϊχη  5  Κν)  9  άνθρωπου]  αυτού  ̂   10  οπι  εν  Ν*  (ηαΐ)  Ν€;ι)  | 
ημεραις  €  11  Κύριος]  ρτ  ο  Κ  12  ιδεν... πονηρά,  δια  τοντο. .  .αυτού] 
ρΓ  α5ΐοπ8θθδ         |  ειδίν  Κ  |  αυτών]  ων  δΐιρ  ταδ  Αα  (-του  Α*ν'ι1)  13  οπι 
και  β°  Κ&*€  |  αυτού  2°]  αυτών  €  14  παιδιαν  ΚΑΟ  |  ελββι  Ββ1>  15  τεκνον] 
ρΓ  Ιίΐ  εγκράτεια  ψυχής  Κ  |  λογω  €  16  καυσωναναπ.  Α^  17  δομα  αγα- 

θόν] μα  α  κυρ  τακ  Αα  |  παρα  })\$  δΟΓ  €  19  αρρώστιας  Βι,ΚΑ  20  ε£ί- λασμον]  ιλασμον  Α 
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Β  και  εν  καιρώ  αμαρτημάτων  δεϊξον  επιστροφην. 

*ζ  μη  εμποδισθης  τον  άποδοΐιναι  ευχην  ευκαίρως,  22 
και  μη  μείντ/ς  εως  θανάτου  δικαιωθήναι· 

23 ττρϊν  ενξασθαι  ετοίμασον  σεαυτόν,  23 
και  μη  γίνου  ως  άνθρωπος  πειράζων  τον  κύριον. 

24 μνησθητι  θυμού  εν  ημεραις  τεΧευτης,  24 
και  καιρόν  εκδικησεως  εν  αποστροφή  προσώπου. 

25 μνησθητι  καιρόν  Χιμου  εν  καιρώ  πΧησμονης,  2$ 
πτωχείαν  και  ενδειαν  εν  ημεραις  πΧοΰτου. 

2βάπό  πρωίθεν  εως  εσπέρας  μεταβάλλει  καιρός,  26 
και  πάντα  εστίν  ταχινά  έναντι  Κυρίου. 

27 άνθρωπος  σοφός  εν  παντΧ  ευΧαβηθησεται,  27 
και  εν  ημεραις  αμαρτιών  προσέτι  άπο  πΧημμεΧίας. 

2*πάς  συνετός  εγνω  σοφίαν,  28 
και  τω  εΰρόντι  αυτήν  δώσει  έξομοΧόγησιν . 

29 συνετοί  εν  Χόγοις  και  αύτο\  εσοφίσαντο,  2ο 
και  άνώμβρησαν  παροιμίας  άκριβεϊς. 

Εγκράτεια  ψυχής. 

3°'θ7Γΐσω  των  επιθυμιών  σου  μη  πορεύου,  3° 
και  άπο  τών  ορέξεων  σου  κωΧνου' 

31  εάν  χορηγήσεις  ττ]  ψυχή  σου  εύδοκίαν  επιθυμίας,  3* 
ποιήσει  σε  επίχαρμα  τών  εχθρών  σου. 

32 μη  ενφραίνου  επ\  ποΧΧτ)  τρυφη,  32 
μηδε  προσδεθης  συμβολή  αύτής' 

33μη  γίνου  πτωχός  συμβοΧοκοπών  εκ  δανισμοΰ,  33 
και  ούδεν  σοι  εστίν  εν  μαρσιππίω. 

1  εργάτης  μέθυσος  ού  πΧουτισθησεται·  ι  XIX 
6  εζουθενών  τα  οΧίγα  κατά  μικρόν  πεσεϊται. 

ΝΑΟ       22  μεινης  εως  θανα  δυρ  Γίΐδ  ι6  ίενε  ϋίί  Α3  23  ευξασθαι  (-ξεσθαι  Ο)] 
+  σε  ̂ ε·30  |  σεαυτον]  την  ενχψ  σον  ϋ.€·Ά  24  θυμού]  θεου  Κ*  (θνμ.  Ν0·3) 
θυ  Γ3.5  Ο"1  |  ήμερα         |  αποστροφή]  επιστροφή  Ο  25  καιρόν]  ρΓ  κατα  Α  | 
καιρώ]  ημεραις  Α  |  πτωχιαν  Ο  27  οιη  και  Α  |  πλημμέλειας  Β3ΐ)Α 
29  ανωμβρωσαν  Ο  |  παροιμίας]  ς  δυρ  Γ&5  Α3  |  ακριβώς  Ν*  (-βεις  Κ0·3)  30  ίίϋ 
βναη  ίη  0  ηίδΐ  ροίΐιΐδ  Γ3.56ΠΙ  Ο3  |  εγκρατια  Α  |  οιώ  μη  Ο  |  κωλυοί']  ρ  γ  μη  Α 
31  χορηγήσεις  (-σης  Β3ΐ3^0)]  ευδοκτ/σβυ  Α  |  ποιήσει  σε]  ποιήσεις  Κ*  (-σβι 
σε  ̂ε·3)  Α  32  πολλι;  Α  |  μηδε]  μη  Α  |  προσδεθης]  προσδεηθης  Ν*  (-δε^ηί 
Κε·3)  ΑΟ  +  συ  Ο  |  συμβολή]  ρΓ  τη  Ν^3  συμβολής  Α  33  δανεισμού  Β3ΐ>  | 
μαρσιππίω  Β  Κ*  (-πω  ΑΟ)]  βαλλαντιω  ̂ ε  3  XIX  1  Κ*  (μέθυσος 
&1)  |  ο  ε£ου#€ί'ωί']  ρΓ  κ  Κ0·3  ο  εΐουδβί'ωΐ'  Ο 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ XIX  ΐ6 

2  Όίΐ'ος  και  γ\>ναικες  αποστήσονσιν  σννετοις,  Β 
και  ό  κοΧΧώμενος  πόρναις  το\μηροτ€ρος  εσταί' 

3  -σηπη  και  σκωληκες  κΧηρονομησονσιν  αντόν, 
κα\  ψνχη  τολμηρά  έξαρθήσεται. 

4  *ό  ταχν  ενπιστενων  κοΐφος  καρδία, 
κα\  ό  άμαρτάνων  €κ  ψνχην  αίτον  πΧημμελησει. 

5°  ενφραινόμενος  καρδία  καταγνωσθησεται, 
[ό  εκαι  ό  μισών  ΧαΧιάν  εΧαττονοϊται  κακία, 
η         '  μηδεποτε  δεντερώστ/ς  Χόγον, 

και  οιθεν  σοι  ον  μη  εΧαττονωθη. 
8  €9  φιΧω  κα\  εν  εχθρω  μη  διηγον, 

και  €ΐ  μη  εστίν  σοι  αμαρτία,  μη  άποκάΧνπτε· 
9  *άκ7]κο€ν  γαρ  σον  και  εφνλαξατό  σ€. 

και  εν  καιρώ  μισήσει  σε. 

ίο       1  άκηκοας  Χογον  :  σχναποθανετω  σοι· 
θάρσει,  ον  μη  σε  ρήζει. 

ιι        11  από  πρόσωπον  λόγοι/  ώδινησει  μωρός, 
ώς  από  πρόσωπον  βρέφονς  η  τίκτονσα. 

ΐ2       ̂ βέΚκ  πεπηγός  εν  μηρώ  σαρκός, 
οιτως  Χόγος  εν  κοιλία  μωροί. 

13       1>ΈΧεγξον  φίΧον,  μη  πάτε  ουκ  εποίησεν, 
και  εϊ  τι  εποίησεν,  μη  ποτε  προσθή. 

ΐ4       '-'ελεγξον  τον  φίΧον,  μη  ποτε  οι  κ  είπεν 
κα\  ει  εψηκεν,  Ίνα  μη  δεντερωστ], 

ΐ5       ,5εΧεγξον  φίΧον,   ποΧΧάκις  γαρ  γίνεται  διαβολή, 
(ιό)  (ι6,και  μη  παντι  Χόγω  πίστειε. 

ι6       ι- εστίν  όΧισθάνων  και  οικ  από  ψνχης, 

2  τολμηρότερος]  τολμηροί  3  σηπη]  σήτες  Έ°  σηπες        [σηπη  ̂ ΑΟ 
&*°3)  |  αιτον]  την  γην  Χ*  (αιτ.  ϋ0-3)  |  τολμηρας  ς<*  {-ρα  Ν0·3)  4  ο  ταχν] 
ονα  ο  Κ*  (ΙιαΙ)  ο  Ν1™*^)  |  εμτιστενων  Β3ΐ)Κ  |  τλτ/Αΐμβλβι  Κ*  (-λησει  Κς·α> 
5  κάρδια]  πονηρά  Χ*  {καρδ.  ̂ €·3)  6  ελαττονοιται]  ελαττοιται  Ν  |  κακία] 
κάρδια   Α  7  μηδεποτε]   μηποτε  &5  |  λογον]  +  εν  ̂ ι^η  &0-3  |  ουδέν  ̂   | 
ελαττονηθη  Α  8  οιτι  εν  2°  ΚΑΟ  9  ακνκοα  Κ*  {-κοεν  ί*1)  | 
σοι·  γαρ  ̂     μισήσει]  μασήσει  Α  10  λο^ον]  Χεγαν  Χ*  (\ο7οΐ'  ίί1-"·3)  Ι  σΐ'να- 
ποθανειτω  (ί  θαρση  Α  12  πεπηγως  ΒΧ€  μηρω]  η  $υρ  Γ35  ι  νεί  ι  Ηΐί  Α3 
13  ίλ^χο*"  0    ενοιησε  (ι°)  ̂   13 — 14  οηι  και  ει  τι.,.ονκ  ειπεν  Α 
13  «]  η  ΑΟ  [  οπί  τι  Κ0·3  |  μη  2°]  ρΓ  ινα  Κ  |  οπι  τοτε  2°  Χ  14  ελεγχον 
0»τκ1  (.ξ0,  Ο).  ί1επ1  |5  |  ττ\ησί0ν         I  ει]  η  ΝΑΟ  |  δεινερωσει  Α 
15  διαβολή]  άβολη  (μο)  Α  16  εστί  Ο  I  ολισθαίνων  Κ1!ε-*0  (-σθενών) 
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XIX  17  ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 

Β  {Ι7>  και  τις  ούχ  ήμαρτεν  εν  τη  γλώσση  αυτοί) ;  (ι7) 
17εΧεγξον  τον  πλησίον  σον  πρ\ν  ή  άπειλήσαι,  ΐ7 

(ι8)καί  δόί  τόπον  νόμω  Ύψιστου.  (ιδ) 

20Πασα  σοφία  φόβος  Κυρίου,  2ο 
και  εν  πάση  σοφία  ποίησις  νόμου. 

22 και  ουκ  εστίν  σοφία  πονηρίας  επιστήμη,  22  (19) 
και  ουκ  εστίν  οπου  βουλή  άμαρτωλών  φρόνησις. 

23 εστίν  πονηρία  και  αΰτη  βδέλυγμα,  23  (20) 
και  εστίν  άφρων  ελαττούμενος  σοφία. 

24κρείττων  ήττώ μένος  εν  συνεσει  εμφοβος  ι\  (21) 
ή  περισσεύων  εν  φρονήσει  και  παραβαίνων  νόμον. 

25 εστίν  πανουργία  ακριβής  και  αΰτη  άδικος,  25  (22) 
και  εστίν  διαστρέφων  χάριν  του  εκφάναι  κρίμα. 

2(3 εστίν  πονηρευόμενος  συνκεκυφως  μελάνια,  26  (23) 
και  τα  εντός  αύτοΰ  πΧήρης  δόλου* 

2ησυνκύφων  πρόσωπον  και  ετεροκωφών,  27(24) 
οπου  ουκ  επεγνώσθη  προφθάσει  σε' 

2δκαι  εάν  υπό  ελαττώματος  Ισχύος  κωλυθη  άμαρτειν,  28  (25) 
εάν  €νρτ)  καιρόν  κακοποιήσει. 

29άπό  οράσεως  επιγνωσθήσεται  άνήρ,  29  (26) 
και  από  απαντήσεως  προσώπου  επιγνωσθήσεται  νοήμων 

3°στοΧισμός  ανδρός  και  γεΧως  οδόντων  και  βήματα  ανθρώπου  30  (27) 
αναγγέλλει  τά  περ\  αύτοΰ. 

1  εστίν  έλεγχος  ος  ούκ  εστίν  ωραίος,  ι  (28)  XX 
και  εστίν  σιωπών  και  αύτός  φρόνιμος. 

2Ώί  καΧόν  ελεγξαι  ή  θυμοΰσθαι,  ι  (ι) 
και  ό  άνθομολογού  μένος  από  ελαττώσεως  κωΧυθήσεται. 

ΝΑΟ       16  ημαρτεν]  ημαρτησεν  Β3*5  Κ  17  οπι  σου  Κ  |  νομον  0  20  φό- 
βο*] πάρα  0   |   ποιήσει*  ΑΟ  22  οπι  οπου  Ν*  (ηασ  Νε·8)  ΑΟ 

23  αυτη]  Χυτη  Κεά·1  24  κρειττων]  των  δυρ  Γαδ  Α3  (και  Α*νιά)  κρισ- 
σων  Ο  |  ηττωμενο*]  ηλαττωμενο*  Β35  |  φρονήσει]  συνεσει  Α  26  συγκε- 
κνφω*  Β3ΐ)  |  πλήρη*]  πλήρη  Κ*  (-ρη*  Κ03)  πληρει*  Α  27  σννκυφων 
(συγκ.  Β3Ϊ)ΑΟ)]  συνκρυφων  Β*Κ1ίθΓί  °·3  |  βίτ^^ωσ^ί/]  εγνωσθη  Ο  28  οπι 
και  Κ*  (πα  ο  κ  Χε·3)  |  κωλυθη*  8,  \  κακοποιήσει]  κακοπ.  σε  δταρ  ηαδ  βί  ϊη  πΐ£ 
Α3  29  απο  ι°]  ρΓ  [κ]αι  Ο*  (οπι  και  Ο3)  |  01-77/9]  ίΌ?;μω|  Χ*  (ανηρ  Ν0·3) 
30  βήματα]  βημα  ποδο*  Κ0·3  βτϊμα  Ο  |  αναγγελει  ΚΑΟ  (-λι)  +  <τοι  Ο  |  αυτόν] 
εμου  Α  |  σιωττωι/  δυρ  Γ3.5  Ο3  (τι*  σιγων  Ο*ίοη)  XX  2  θυμονσθαι  δΐιρ  Γ&5 
Β3ΐ)  |  ελλαττωσυ  Ο  |  κωλυσθησεται  ̂  
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ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ  XX  ιό 

(2,3)  4        4επιθνμία  εννονχον  άποπαρθενώσαι  νεάνιδα,  Β 
όντως  ό  ποιων  εν  βία  κρίματα. 

5  5εστιν  σιωπών  ευρισκόμενος  σοφός,^  Τ 
και  εστίν  μισητός  από  ποΧΧης  ΧαΧιάς. 

6  6 εστίν  σιωπών,  ον  γαρ  εχει  άπόκρισιν, 
και  εστίν  σιωπών,  είδώς  καιρόν, 

η        7 άνθρωπος  σοφός  σιγήσει  εως  καιρόν, 
ό  δε  λαπιστ^ί  και  άφρων  νπερβησεται  καιρόν. 

8  8ό  πΧεονάζων  λόγω  βδεΧνχθησεται, 
και  6  ενεξονσιαζόμενος  μισηθησεται. 

9  9'Έστιν  ενοδία  Ιν  κακοίς  άνδρί, 
και  εστίν  εν  ρε  μα  εις  εΧάττωσιν. 

ίο       10 εστίν  δόσις  η  ον  ΧνσιτεΧησει  σοι, 
και  εστίν  δόσις  ης  το  άνταπόδομα  διπΧονν. 

ιι       11  εστίν  εΧάττωσις  ένεκεν  δόξης, 
και  εστίν  ος  από  ταπεινώσεως  ήρεν  κεφαΧην. 

12  12 εστίν  αγοράζων  ποΧΧά  όΧίγου 
και  άποτινννων  αυτά  επταπΧάσιον. 

13  13ό  σοφός  εν  Χόγω  εαντόν  προσφιΧή  ποιήσει, 
χάριτες  δε  μωρών  ε  κχνθησονται. 

ΐ4       Ι4δόσι$·  Άφρονος  ον  ΧνσιτεΧησει  σοι, 

οί  γαρ  όφθαΧμοϊ  αντον  άνθ'  ενός  ποΧΧοί' 
ΐ5       Ι5όλι'γα  δώσει  και  πολλά  όνειδίσει, 

και  ανοίξει  το  στόμα  αντον  ως  κηρνξ' 
(ιό)         ί,6) σήμερον  δανιεϊ  και  ανριον  απαιτήσει, 

μισητός  άνθρωπος  ό  τοιούτος. 

(17)  ι6       ι6μωρός  ερεΐ  Ονχ  νπάρχει  μοι  φίΧος, 
και  ονκ  εστίν  χάρις  τοΙς  άγαθοΐς  μον 

(ιδ)         (ι8)οί  εσθοντες  τόν  αρτον  μον  φανΧοι  γΧώσστ], 

4  αποπαρθενωσεν  0  \  οιη  εν  £\*  (ηαβ  Κε·α)  6  οιη  και  Κ*  (ΗίΛ  κ  ̂<:·Λ)  |  Μ 
ειδως  καιρόν]  ιδωτ  (δίε)  καιρ  δαρ  γ&8  Α3-  (ονκ  ιδ.  Α*{θΐ()  7  σιγήσει]  σιω- 

πήσει Κ  |  λαπιστης]  3(ΙηοΙ  ψεύστης  Βαπιίί  |  άφρων]  αψιών  Α  |  καιρόν]  καιρώ 
Κ*  (-ρον  &ί°·*)  8  λογορ  Α  |  εζονσιαξομενος  Α  9  βι-οδια]  ευωδιά  Α 
11  βλαττωσίϊ]  ελαττων  Α  |  ταπείί/ωϊ  (δίο)  Α  12  αγορά  ̂ ω^]  ρΓ  ο  Α  |  απο- 
τηννυων  Α  |  επταττλασια  Κ  13  λογού  ΚΑ  |  αηΐο  ποιήσει  γλ$  ι  Ιίΐ  Α*  | 
μωρών  εκχ.]  ων  ε  δΐιρ  Γ38  Β1ΓοΓΙ  15  απαιτήσει]  αποτίσει  Α  16  οιη 
//οι  Α  |  /ιοι»  ι°]  αυτοί»  Κ*  (/λ.  Κς·η)  |  γλώσσης  Κ*  (-σση  Κ(;·:ι) 
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XX  17  ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 

Β       17 ποσάκις  και  οσοι  καταγελάσονται  αυτόν;  ι7  - 

ι8'0λίσθημα  άπο  εδάφους  μάλλον  η  άπο  γλώσσης,  ι8  (20) 
όντως  πτώσις  κακών  κατά  σπουδην  ήζ^ί. 

19άνθρωπος  άχαρις,  μύθος  άκαιρος·  19  (2τ) 
εν  στόματι  άπαιδεύτων  ενδελεχισθησεται. 

20 άπο  στόματος  μωρού  άποδοκιμασθησεται  παραβολή,  2ο  (22) 
ου  γαρ  μη  εϊπη  αυτήν  εν  καιρώ  αυτής. 

21 1  εστίν  κωλυόμενος  άμαρτάνειν  άπο  ένδειας,  21(23) 
και  εν  τη  αναπαύσει  αύτοΰ  οι)  κατανυγησεται. 

22 εστίν  άπολλύων  την  ψυχην  αυτού  δι   αίσχύνην,  22  (24) 
κα\  άπο  άφρονος  προσώπου  άπολεϊ  αυτήν. 

23 εστίν  χάριν  αισχύνης  επαγγελλόμενος  φιλώ,  23(25) 
κα\  εκτησατο  αυτόν  εχθρόν  δωρεάν. 

2Αμώμος  πονηρός  εν  άνθρώπω  ψευδός,  24  (26) 
εν  στόματι  άπαιδεύτων  ενδελεχισθησεται. 

25αιρετον  κλέπτης  η  ενδελεχίζων  ψεύδει,  25  (27) 
άμφότεροι  δε  άπωλ'ιαν  κληρονομησουσιν. 

^ηθος  άνθρώπου  ψευδούς  άτιμ'ια,  26  (ζΒ) 
και  η  αισχύνη  αύτοϋ  μετ   αυτού  ενδελεχώς. 

Αόγοι  παραβολών. 

"7Ό  σοφός  εν  λόγοις  προάγει  εαυτόν,  -?.η  ̂29) 
καϊ  άνθρωπος  φρόνιμος  άρέσει  μεγιστάσιν 

2δό  εργαζόμενος  γην  άννψώσει  θιμωνιάν  αυτού,  28  (30) 
και  ό  άρεσκων  μεγιστάσιν  εξιλάσεται  άδίκιαν. 

29ζενια  κα\  δώρα  άποτνφλοΐ  οφθαλμούς  σοφών,  29  (31) 
και  ως  φιμος  εν  στόματι  αποτρέπει  ελεγμους. 

30 σοφία  κεκρυμμενη  και  θησαυρός  άφανης,  30(32) 
τις  ωφέλεια  εν  άμφοτέροις ; 

31  κρε'ισσων  άνθρωπος  άποκρύπτων  την  μωρ'ιαν  αυτού  31(33) 
η  άνθρωπος  άποκρύπτων  την  σοφίαν  αυτού. 

ιΤεκνον,  ημαρτες ;  μη  προσθης  μηκετι,  ι  XXI 

ΝΑ       19  απαίδευτου  &  22  απολει]  απολλυει  Α  24  ψε\>δος]  ρΓ  το  ΝΟΛ 
25  οιώ  η  Α  |  ενδελεχίζων]  ρΐ'  ο  Β^Ν  |  απωλειαν  Β3ΐ5Α  26  ψευδός  Β3Ϊ5Α 
27  προαξει  εαυτόν]  προσαξεις  αντον  Ανιά  |  αρέσκει  Ν*  (αρέσει  28  θει- 
μωνιων  Α*νιά  [θειμωνιαν  Α?ν'ι1)  |  αδικίας  Α       29  αποτρεμει  Α        30  ωφελια 
Ο,         31  κριττων  ̂ Α  |  άποκρύπτων  7°]  αποκαλντττων  Κ 
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XXI  15 

και  περί  τών  προτέρων  σου  δεήθητι. 

2        ~  ως  άπο  προσώπου  οφεως  φεύγε  άπο  αμαρτίας· 
εάν  γαρ  προσεΧθης,  δήξεταί  σε· 

(3)  ̂ οδόντες  Χεοντος  οΐ  οδόντες  αυτής, 
άναιροϋντες  ψυχάς  ανθρώπων. 

(4)  3        3ω£  ρομφαία  δίστομος  πάσα  ανομία, 
τη  πΧηγη  αυτής  ουκ  εστίν  ΐασις. 

(5)  4        ̂ καταπΧηγμος  και  ύβρις  ερημώσουσιν  πΧούτον, 
ούτως  οίκος  υπερήφανου  ερημωθήσεται. 

(ό)  5        5δβησις  πτωχού  εκ  στόματος  εως  ώτίων  αύτοϋ, 
και  το  κρίμα  αυτού  κατά  σπουδήν  έρχεται. 

(7)  6        6 μισών  εΧεγμον  εν  'ίχνει  άμαρτωΧοϋ, 
και  ό  φοβούμενος  Κυριον  επιστρέψει  εν  καρδία. 

(δ)  7        7  γνωστός  μακρόθεν  ό  δυνατός  εν  γΧώσση, 
ό  δε  νοήμων  οίδεν  εν  τω  όΧισθάνειν  αυτόν. 

(9)  8        8ό  οίκοδομών  την  οίκίαν  αυτού  εν  χρήμασιν  άΧΧοτρίοις 
ως  συνάγων  αύτοϋ  τους  Χίθους  εις  χειμώνα. 

(ίο)  9        9 στιππύον  συνηγμενον  συναγωγή  ανόμων, 
και  η  συντεΧεια  αυτών  φΧόξ  πυρός. 

(ιι)  ίο       Ι0όδόί  άμαρτωΧών  ώμαΧισμενη  εκ  Χίθων, 
και  έπ'  εσχάτω  αυτής  βόθρος  αδου. 

(12)  ιι       "ό  φυΧάσσων  νόμον  κατακρατεί  τού  εννοήματος  αυτού, 
(13)  (ΐ3)και  συντεΧεια  τού  φόβου  Κυρίου  σοφία. 
(14)  ΐ2      5ΐ2ού  παιδευθήσεται  6ς  ουκ  εστίν  πανούργος· 
(15)  (ι5)εστιν  πανουργία  πΧηθύνουσα  πικρίαν. 
(ιό)  13       13γνώσις  σοφού  ως  κατακΧυσμός  πΧηθυνθήσεται, 

και  η  βουΧή  αυτού  ως  πηγή  ζωής. 

(17)  14       14 έγκατα  μωρού  ως  αγγιον  συντετριμμενον, 
και  πάσαν  γνώσιν  ου  κρατήσει. 

(ιδ)  ΐ5       1ζΧόγον  σοφον  εάν  άκούση  επιστήμων, 

XXI  2  λέοντες  Ν*  {-τος  Κ0·3)  3  τη  πληγή]  ρΓ  και  Λ  4  καταπληγμος  ΝΑΟ 
και]  κακών  πλήθος  κ  Βα?ε?πιίί  |  υπερήφανων  &°·&Α  5  στόματος  εως]  τος 
εως  $ΜΌ  ΙίΐαΓ  Β?νκ1  6  ελεγμον]  ελεγχον  Α  |  ίχνη  Β?  |  αμαρτωλού]  ΓΟΙιαοΙ 
ά\Ί([  Βν  |  Κυριον]  τον  θν  Α  7  ολισθαινειν  ζ\Ζ  Ά  <νίε1)  8  συναγων]  ρΓ  ο 
ςϊ.  |  τους  λίθους  αυτού  ̂ Α  9  στυππιον  Α  |  συναγωγή]  υνα  ςιιρ  ΠΐιΐΓ  Βα 
εισαγωγή  Α  10  εσχατω]  έσχατοι»  Κ  εσχατω\  Α  11  κατακρατεί] 
κατακρατήσει  Κ  |  Ο  ΠΙ  γοι;  εννοηματος  αυτού  Κ*  (Ηαΐ)  τ.  νοήματος  αιτ.  ΝΟΛ)  | 
συΐ'τελια  Κ  12  εστιι/  2°]  +  δε  Κ ΑΟ  |  πανουργεια  Α  |  πικριαν]  παώιαν 
(αιδι  5ΐιρ  τακ)  Α3       13  αυτού]  αυτών  Ο        14  οιη  ως  €  |  077"°"  Β3,ί 
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χχι  ιό ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 

αίνεσει  αντον  και  επ'  αυτόν  π  ροσθήσεΐ' 
ηκουσεν  6  σπαταλών  κα\  άπήρεσεν  αύτώ, 

και  άπέστρεψεν  αυτόν  οπίσω  τον  νώτου  αυτού. 
εξηγησις  μωρού  ως  εν  οοω  φορτιον, 

χ6{* 
9) 

επ\  δε  χείλους  συνετοί  εύρεθήσεται  χάρις. 

17 στόμα  φρονίμου  ζητηθήσεται  εν  εκκλησία, 

ι7  (ί 

ο) 

και  τους  λογούς  αυτού  οιανοησησεται  εν  καροια. 
ως  οίκος  ηφανισμενος  ούτως  μωρω  σοφία, 

ι8  (ί 

0 
και  γνώσις  ασύνετου  άδιεξέταστοι  λόγοι. 

Ι9πεδαι  εν  ποσ\ν  άνοήτοις  παιδεία, 
ι9  (22) 

και  ως  χειροπεδαι  επ\  χειρός  δεξιάς. 

20 μωρός  εν  γέλωτι  άνυψοϊ  φωνήν  αυτού, 

20  (23) 

άνήρ  δε  πανούργος  μόλις  ήσυχη  μειδιάσει. 

21  ώς  κόσμος  χρυσοΰς  φρονίμω  παιδεία, 

2Τ  (24) 

και  ώς  χλιδών  επ\  βραχίονι  δεξιω. 

22 πους  μωρού  ταχύς  εις  οίκίαν, 

22  (25) 

άνθρωπος   δε    πολύπειρος   αισχυνθήσεται   άπο  προσώ- 
που. 

23 άφρων  άπο  θύρας  παρακύπτει  είς  οίκίαν,  23  (26) 
άνήρ  δε  πεπαιδευμένος  εξω  στήσεται. 

Μάπαιδευσία  ανθρώπου  άκροάσθαι  παρά  θύραν,  24  (27) 
6  δε  φρόνιμος  βαρυνθήσεται  ατιμία. 

25χείλη  αλλότριων  εν  τούτοις  βαρυνθήσεται,  25  (28) 
λόγοι  δε  φρονίμων  εν  ζυγω  σταθήσονται. 

26 εν  στόματι  μωρών  ή  καρδία  αυτών,  26  (29) 
καρδία  δε  σοφών  στόμα  αυτών. 

27 εν  τώ  καταράσθαι  άσεβη  τον  σατανά  27  (30) 
αυτός  καταράται  την  εαυτού  ψυχήν. 

ΝΑΟ       15  τον  νωτον]  τωνωτων  Α       16  οηι  ως  Κ*  (ηαο  ̂ ε·&)  |  φορτιον]  φ . .  ρητιον 
^  \  χιλονσννετον  Α  |  χάριν]  παραβολή         οηι  Α  17  στόμα]  +  δε  ̂ *  (οηι 

|  διανοηθησονται  ΚΑΟ  18  συνετού  ς\*  (ασνν.  ̂ ε·Λ)  19  ποσιν] πασιν  Ο  |  ανοητοις  παιδεία]  ανομία  του  παιδιού  Α  ανοητον  παίδια  |  οηι  ω? 
Κ*  (ΙιαΙ)  Κ0·*)  |  χειροπαιδες  Α  20  φωνην]  ρΐ"  την  ΚΑ€  |  μηδιασει  Ν* 
{μιδ.  Ν?)  ΑΟ  21  παώια  ΚΑ^  \  χλιδών]  χελιδων  Ο*  {ε  ΥΆ&  Ο)  23  θνρας] 
υ  δίαρ  Γ&δ  3  ̂ 6Γ6  &  24  ακροασασθαι  Ν  |  θυραν]  θνρα$  Ο  |  ατιμιαν  ΧΑΟ 
25  αλλότρια  ̂ ε·3  |  ταυτου  ̂ *  (τουτ.  Κ0·3)  |  βαρυνθήσεται]  διηγησονται  Κ  /9α- 
ρυνθησονται  Ο  26  77  Β3ΐ5^ΑΟ]      Β*  |  σοφών]  φρονίμων  Α         27  κατα- 
ρασασθαι  Α  |  άσεβη  {-βην  Α)]  ρϊ  τορ  ̂ 0  [  σαταναν  ΒΜεϊΚΑΟ  |  την  εαυτόν 
ψνχην]  την  ψ.  αντον  Α 
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(31)  28       ζ8μολύνει  την  εαυτού  ψυχήν  ό  ψιθυρίζων,  ^ 
και  εν  παροίκησα  μισηθήσεται. 

ι         1  Αίθω  ήρδαλωμενω  συνεβλήθη  οκνηρός, 
κα\  πάς  εκσυριεί  επ\  τη  ατιμία  αυτόν. 

2  2  βολβίτω  κοπριών  συνεβλήθη  οκνηρός, 
πας  ό  αναιρούμενος  αυτόν  εκτινάξει  χείρα. 

3  3αισχυνη  πατρός  εν  -γεννήσει  απαίδευτου, 

θυγάτηρ  8ε  €7τ'  ελαττώσει  -γίνεται. 
4  * θυγάτηρ  φρόνιμη  κληρονομήσει  άνδρα  αυτής, 

κα\  ή  καταισχυνουσα  είς  λύπην  γεννήσαντος· 
5  5  πάτερα  και  άνδρα  καταισχύνει  η  θρασεΐα, 

και  υπό  αμφοτέρων  άτιμασθήσεται. 

6  6μουσικά  εν  πενθεί  άκαιρος  διήγησις, 
μάστιγες  και  παιδεία  εν  παντι  καιρώ  σοφίας, 

η        7  συν  κολλών  οστρακον  ό  διδάσκων  μωρόν, 
(δ)  (8)εξεγείρων  καθεύδοντα  εκ  βαθέος  ύπνου· 
(9)  8        8διηγούμενος  νυστάζοντι  ό  διηγούμενος  μωρώ, 

και  επ\  συντέλεια  ερεί  Τι  εστίν  ; 

(ίο)  ιι        "€9Γί  νεκρω  κλαΐισον,  εξέλιπεν  γαρ  φώς· 
και  επι  μωρώ  κλαϋσον,  εξέλιπεν  γαρ  συνεσιν 

(ιι)         (ιι)ηδιον  κλαϋσον  επι  νεκρω,  οτι  άνεπαύσατο, 
(12)  (τ2)τοϋ  δε  μωρού  υπερ  θάνατον  ή  ζωή  πονηρά. 
(13)  ΐ2       12  πένθος  νεκρού  επτά  ήμεραι, 

μωροϋ  δε  και  άσεβους  πάσαι  αι  ήμεραι  τής  ζωής  αυτοΰ. 

(14)  13       τ3μετά  άφρονος  μή  πληθννης  λόγον, 
και  προς  άσύνετον  μή  πορεΰου· 

(15)  (15)φυλαξαι  άπ'  αύτοΰ,  Ίνα  μή  κόπον  εχης 
και  ου  μή  μολυνθής  εν  τώ  εντιναγμώ  αυτοΰ' 

28  μολύνει]  'ιηίβι  υ  &ί  ν  οιη  ι  ϋΐ  {ν  ίοΓί)  0?  |  ψιθυριζων]  θυρ  δΐΐρ  ταδ  4  Κί*  ΝΑΟ 
Α*  |  εν]  ου  εαν  Ο  XXII  1  ήρδαλωμενω  (αλ  δυρ  ταδ  Ο)]  ΣκΙηοΙ  ήρδαλω- 
μένω\  μεμελισμένω\  μεμιασμένω  Β1)ί"0Γ,:ε,ηε5«Ρ  |  συνεβλήθη]  ελιθοβοληθη  Καα 
2  κοπριω  ΝΑ  |  συνεβλήθη]  ίπιρΓοΙ)  συν  Κ12-3-  |  εκτιναξαι  Ο  3  δε  επ  ελαττώ- 

σει] δε  επ  ελατ  δαρ  Γαδ  Ο  4  αυτής]  εαυτής  Ν  |  γεννησαντος]  ενγενν.  Ν* 
(ίΐΓφΓοΙ)  εν  #.Γ~Ά)  5  θρασεια]  θρησκια  Α  6  μάστιγες]  +  δε  ΝΑΟ 
παίδια  ΝΑΟ  |  σοφία  Ν*  (-ας  Να3)  7  συγκολλων  Β3ΐ3Α0  |  οστράκων  Ν 
βαθεου  Α  8  συντελια  ΝΟ  11  εξελειπεν  (1)ίδ)  ΑΟ  |  συνεσις  Β3ΐ) 
ηδιον  (ηδειον  Ν)]  ίδιον  ΑΟ  |  δε]  7α/>  ̂ *  {0€  Νε·3)  Α  ΟΙΤ1  Ο  |  θάνατον  η  ζωη] 
οηη  η  ΑΟ#ν1(1  (τον  77  'ς  δυρ  Γαδ  Ο3)  12  πασαι  αι  ημεραι  δΐιρ  ταδ  Ο3  |  αυτού] 
αυτών  Α           13  νης  λογον  δαρ  ταδ  ρΐ  ΙΪΙΙ  Α3  |  εντιναγματι  Α 
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{ι6)εκκλινον  απ*  αντον  και  εύρησεις  άνάπαυσιν,  (ιό) 
και  ου  μη  άκηδιάστ]ς  εν  τί}  άπονοία  αυτοί: 

Ηύπέρ  μόλιβον  τί  βαρυνθησεται;  ι4  (17) 
και  τί  αντω  όνομα  αλλ'  η  μωρός ; 

^αμμον  κα\  αλα  και  βωλον  σιδήρου  15  (ιδ) 
εϋκοπον  ύπενεγκεϊν  ή  ανθρωπον  άσύνετον . 

ι61μάντωσις  ξύλινη  ένδεδεμένη  εις  οϊκοδομήν  ι6  (ίο) 
εν  συσσεισμώ  ου  διαλυθήσεται, 

όντως  καρδία  έστη  ριγμένη  έπ\  διανοήματος  βουλής 

17 καρδία  ήδρασμένη  επί  διανοίας  συνέσεως 
ως  κόσμος  ψαμμωτος  τοίχου  ζνστον. 

Μ ,8  («) 

κατέναντι  ανέμου  οίι  μη  νπομείνωσιν 
(22,23) οΰτως  καρδία  δείλη  επ\  διανοήματος  μωρού  (22,23) 

κατ  έναντι  παντός  φόβου  ου  μη  νπομείνη. 

Ι9ό  νύσσων  όφθαλμόν  κατάγει  δάκρυα,  19  (24) 
«[  ο  και  ννσσων  καρδίαν  εκφαίνει  α'ίσθησιν.^ 

20  βάλλων  λίθον  έπ\  πετεινά  αποσοβεί  αυτά,  2ο  (25) 
και  ό  όνειδίζων  φίΧον  διαλύσει  φιλίαν. 

2Ι€τγι  φίλον  εάν  σπαστές  ρομφαίαν,  2ΐ  (26) 
μη  άφελπίσης,  εστίν  γαρ  έπάνοδος' 

22επϊ  φιλον  ̂ έάν  άνοιας  στόμα,  22  (27) 
μη  εύλαβηθτ]ς,  εστίν  γαρ  διαλλαγψ 

πλην  όνειδισμον  και  ϋπερηφανίας   και   μυστηρίου  άποκα- 
λύψεως  και  πληγής  δολίας' 

εν  τούτοις  αποφεύγεται  πάς  φίλος. 

-5πίστιν  κτήσαι  εν  πτώχεια  μετά  τον  πλησίον,  23  (28) 
ίνα  εν  τοις  άγαθοϊς  αύτοϋ  όμοΰ  πλησθής' 

13  ακηδιασης]  ακηδιασεις  ̂   κηδιασης  Α  |  αττονοια]  υπόνοια  Ο  14  /χο- 
λικοί/] βοΧιβον  Α  |  όνομα  αντω  &  15  άμμων  Α  |  σιδηρούν  (-ρου  Α 

16  ενδεδεμενη  ει$  οικοδομην]  οικοδομην  Α*  +  ενδεδεμενη  Α3<Π1»>  ενδεδ.  $ιιρ 
Γ&5  Ονιά  |  σνσεισμω  ΒΟ  (συσισμ.)  σννσισμω  Κ  σνσσισμω  Α  |  εν  καιρώ  ου 
δειλ.  ο  δεης  οοηίαη§  Κ  17  διάνοια  Κ?  (ιαδ  $)  Α  |  ψαμμωτος]  τ  δΐιρ  τα5 
Α3  |  ξυστού]  ζεστού  ί^·3  18  χάρακες]  χαΧικες  ΑΟ  |  οι;  μη  (ΐ°)]  ουκ  Ο  |  νπο- 
μεινωσιν]  μινωσιν  Κ*  (υπομιν.  υπομενονσιν  Α  νττομινουσιν  Ο  |  οηι  ον  2° 
Α*  (δΐιρβΓδΟΓ  Α3)  19  οφθαλμούς  Α  [  νυσσών  2°]  ρΓ  ο  Ν^Α  |  αναφαινει  Α 
20  βαΧΧων]  ρΓ  ο  Ν*  (οπι  ο  ί^·3)  21  απεΧπισης  Α  22  ανοιξηστομα  Α  | 
διαλλαγψ]  αλλαγή  5αρ  ταβ  Α3  |  φιλο$]  ρΓ  ο  Α  23  πιστον  Ν*  (-τιν  Ν0·3)  \ 
εν  2°]  εττι  Α  |  ομου  πλησθηϊ]  ευφρανθη$  Κ  ευφρ.  συ  Α 688 
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(29)  '29)βν  καιρώ  θλίψεως  διάμενε  αύτώ,  Β 
Ίνα  εν  ττ)  κληρονομιά  αύτοϋ  σνν κληρονομήσης. 

(30)  24       24πρ6  πυρός  άτμ\ς  καμίνου  κα\  καπνός, 
ούτως  προ  αιμάτων  λοιδορίαι. 

(31)  25       25φιλοι>  σκεπάσαι  ουκ  αϊσχυνθήσομαι, 
και  από  προσώπου  αυτοϋ  ου  μη  κρυβώ, 

26       26  και  ει  κακά  μοί  συμβήσεται  δι  αυτόν, 
(32)  (32)7ταρ  ό  άκοΰων  φυλάγεται  άπ'  αυτοϋ. 

(33)  27       27Τι$·  δώσει  /χοι  ε'πί  στόμα  μου  φυλακήν 
και  67ΓΙ  των  χειλεων  μου  σφραγίδα  πανοϋργον, 

ΐνα  μη  πίσω  απ*  αυτής, 
και  η  γλωσσά  μου  άπολεση  με; 

ι        ΙΚυρΐ€,  πάτερ  και  δέσποτα  ζωής  μου, 
μη  εγκαταλίπης  με  εν  βουλή  αυτών, 
μη  αφής  με  πεσειν  εν  αυτοίς. 

2  2τίς  επιστήσει  επϊ  του  διανοήματος  μου  μάστιγας, 
και  ε'πι  της  καρδίας  μου  παιδείαν  σοφίας, 

Ίνα  επϊ  τοϊς  άγνοήμασίν  μου  μη  φείσωνται, 
και  ου  μη  παρή  τα.  αμαρτήματα  αυτών 

3  3οπως  μη  πληθυνωσιν  αι  αγνοιαί  μου, 
και  αι  άμαρτίαι  μου  πλεονάσωσιν, 

και  πεσοΰμαι  έναντι  τών  ϋπεναντίων, 
και  επιχαρειταί  μοι  ό  εχθρός  μου; 

4  4  Κύριε,  πάτερ  και  θεε  ζωής  μου, 
(5)  (5) μετεωρισμον  οφθαλμών  μη  δως  μοι, 
5  5  και  επιθυμίαν  άπόστρεψον  απ'  εμοΰ' 
6  6 κοιλίας  ορεξις  και  συνουσιασμος  μη  καταλαβετωσάν  με, 

και  ψνχτ]  άναιδεΐ  μη  παραδώς  με. 

Παιδεία  στόματος, 

η        7ΥΙαιδείαν  στόματος  ακούσατε,  τέκνα, 
και  ό  φυλάσσων  ου  μη  άλώ· 

23  συγκληρονομησητ  Β°Α  25  ουκ  αϊσχυνθήσομαι]  ον  κατεσχυνθ.  Κ*  ΜΑ 
(ουκ  εσχυνθ.  Χ0·3)  26  συμβήσεται]  σνμβη  Βαΐ5  (ίπιριτοί)      ιιηο  ίηοΐ  σεται) 
συνέβη  Χ*  (συνβεη  Χε·3)  σνμβεβηκεν  Α  |  ο  ακοΐ'ω^]  οηι  ο  Α  27  ΟΙΪ1  μοι 
ΚΑ  |  στόμα]  τω  στοματι  Χ03  στοματι  Α  |  πανούργων  ΧΑ  XXIII  1  πά- 

τερ] πηρ  Λ  |  δέσποτα]  θε  Λ  |  εγκαταλειπης  Α  |  μη  2°]  μΓ  και  Χ0·3 Α  2  επι- 
στήσει] επίστησε  Χτ  (γλ.η  ι  2°)  επιστηση  Α  |  παιδιατ  Λ  |  και  ον  μη. .  .αντων]  ρτ 

αχίΰΠδΟ  Κ0  3  |  αυτών]  ω  81ΐρ  γο.5  Α3  3  πληΟννΟωσιν  ΧΑ  4  μετεωρισμον] 
ρ  δΐιρ  ταδ  Α3        6  καιλια$  Α  |  αναιδή  Α        7  οιη  ΙϊΙ  ΧΑ  |  παίδια^  Χ  Λ 
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εν  τοις  χείΧεσιν  αυτού    καταΧειφθήσεται  8 
άμαρτωΧός  και  Χοίδορος  και  υπερήφανος· 
σκανδαΧισθήσονται  εν  αύτοίς. 

9ορκω  μή  εθίστ)ς  το  στόμα  ο~ον,  ο 
<Ιο)και  ονομασία  του  άγιου  μή  συνεθισθ^ς.  (ίο) 

^ώσπερ  γαρ  οίκετης  εξεταζόμενος  ενδεΧεχώς  ίο  (ιι) 
από  μώΧωπος  ουκ  εΧαττωθήσεται, 

ούτως  κα\  ό  ομνύων  και  όνομάζων  δια  παντός 
από  αμαρτίας  ου  μή  καθαρισθή. 

11  άνήρ  πολύορκος  πΧησθήσεται  ανομίας,  31(12) 
και  ουκ  άποστήσεται  από  του  οίκου  αυτού  μάστιξ- 

(ιί)εαν  πΧημμεΧήστ),  αμαρτία  αυτού  επ'  αιτώ,  (13) 
καν  ύπερίδτ),  ημαρτεν  δισσώς· 

ίι4)  και  εί  διά  κενής  ωμοσεν,  ου  δικαιωθήσεται,  (14) 
πΧησθήσεται  γαρ  επαγωγών  ό  οίκος  αυτού. 

12εστιν  Χεξις  άντιπεριβεβΧημενη  θανάτω,  ΐ2  (15) 
μή  εύρεθήτω  εν  κΧηρονομία  Ιακώβ· 

(ι6)άπό  γαρ  ευσεβών  ταύτα  πάντα  άποστήσεται,  (ιό) 
και  εν  άμαρτίαις  ουκ  εν κυΧισθήσονται. 

Ί3άπαώευσίαν  άσυρή  μή  συνεθίσης  το  στόμα  σου·  13  (17) 
εστίν  γαρ  εν  αντί]  Χόγος  άμαρτίας. 

34 μνήσθητι  πατρός  και  μητρός  σου,  α4  (ιβ) 
ανά  μέσον  γαρ  μεγιστάνων  συνεδρεύει· 

{ι9)μή  ποτε  επιΧάθη  ενώπιον  αυτών,  (ίο) 
και  τω  εθισμω  σου  μωρανθης, 

και  θεΧήσεις  εί  μή  εγεννήθης, 
και  τήν  ήμεραν  τού  τοκετού  σου  μή  καταράση. 

15 άνθρωπος  συνεθιζόμενος  Χόγοις  όνειδισμού  15  (20) 
εν  πάσαις  ταίς  ήμεραις  αυτού  ου  μή  παιδευθη. 

ι6Αυο  είδη  πΧηθύνονσιν  άμαρτίας,  16(21) 
και  τό  τρίτον  έπάξει  όργην 

ΚΑ       7  «0  ρΓ  ούτε  Κε·3         8  Χοιδοριαι  Κ*  (λοιδορος  Ν0·3)         9  άγιοι/]  υψίστου 
Κεί1Α  |  ροδί  μη  ι°  ι  ΓεΓβ  Ιίίί:  Γ3.5  Α?  10  ονομαξων]  ρΐ"  ο  ΚΑ  |  δια 
παντος]  +  το  όνομα  Έϋ  Κε·3Α  11  μαστιγξ  Κ  |  και>]  και  εαν  Κ  |  υττερειδη  Α  \ 
κενής]  καινής  Κ  12  εγκυΧισθησονται  Β3ΐ)  εκυλισθησονται  Α*  (ερκι/λ.  Α3) 
13  ατταιδευσια  Κ0·3  |  εθισης  Κ*  (συνεθισης  Κ0·3)  14  πατρός]  +  σου  ΚΑ  ί 
συνεδρευει$  Β°Α  συνεδρευσεις  Κ  |  οιη  μη  β°  Β€ΚΑ  |  οΐϊΐ  καταραση  Α 
16  πληθννωσιν  Α 
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(22)  {22'ψνχν  θερμή  ώς  πνρ  καιόμενον,  Β 
ού  μη  σβεσθη  εως  αν  καταποθή' 

(23)  {23)ανθρωπος  πόρνος  εν  σώματι  σαρκός  αυτοί, 
ου  μη  παύσηται  εως  αν  εκκανση  πνρ' 

(24)  17       17 άνθρώπω  πόρνω  πας  άρτος  ηδύς, 
ού  μη  κοπάστ)  εως  αν  τελευτήση' 

(25)  ι8       16 άνθρωπος  παραβαίνων  από  της  κλίνης  αυτόν, 
λέγων  εν  τη  ψυχή  αυτοί)  Ύίς  με  όρα; 

(26)  '26) σκότος  κύκλω  μου,  και  οι  τοίχοι  με  καλύπτουσιν, 
και  ούθείς  με  όρα,  τι  εύλαβούμαι; 
των  αμαρτιών  μου  ού  μη  μνησθήσεται  ό  ύψιστος. 

(27)  19       19  και  οφθαλμοί  ανθρώπων  ό  φόβος  αύτοΰ, 
(28)  (2δ)καί  ουκ  εγνω  οτι  οφθαλμοί  Κυρίου  μυριοπλασίως  ηλίου 

φωτεινότεροι, 
επιβλέποντες  πάσας  όδούς  ανθρώπων 
και  κατανοοϋντες  εις  απόκρυφα  μερη. 

(29)  2ο       20  πριν  η  κτισθηναι  τα  πάντα  εγνωσται  αύτω, 
ούτως  και  μετά  το  συντελεσθήναι. 

(30)  2ΐ       21  ούτος  εν  πλατείαις  πόλεως  εκδικηθήσεται, 
και  ου  ούχ  ύπενόησεν  πιασθησεται. 

(32)  22       22 ούτως  και  γυνή  καταλιπούσα  τον  άνδρα 
και  παριστώσα  κληρονόμον  εξ  αλλότριου· 

(33)  =3 23  πρώτον  μεν  "γο,ρ  εν  νομω   Ύψιστου  ηπειθησεν^ 
και  δεύτερον  εις  άνδρα  εαυτής  επλημμελησεν 

και  το  τρίτον  εν  πορνεία  εμοιχεύθη, 
εξ  αλλότριου  ανδρός  τέκνα  παρεστησεν. 

(34)  24       24 αύτη  εις  εκκλησίαν  εζαχθήσεται, 
και  επ\  τα  τέκνα  αύτής  επισκοπή  εσται· 

(35)  25       25ού  διαδώσουσιν  τα  τέκνα  αύτής  εις  ρίζαν, 
και  οι  κλάδοι  αύτής  ού  δώσουσιν  καρπόν 

16  καταποθη]  καταπιη  τι  ̂ €·3  17  τελευτησει  Α  18  άνθρωπος]  ΝΑ 
+  πόρνος  Α  |  κλίνης]  κοίτης  Α  |  οιώ  εν  Α  |  τη  ψυχη]  οηι  τη  Κ*  (1ιαΙ>  τη  Κ0·3)  \ 
οι  τοίχοι]  οιώ  οι  Κ*  (ΗαΙ>  οι  Κε·3)  |  και  ουθεις.  ..ευλαβονμαι]  ρ  γ  αδίεπδΟ  Κε·3  | 
τι]  τι»/α  Α  |  ο  υ^ιστοϊ]  οψιστος  Κ*  (ο  υ^.  Κ")        19  7τασα$]  ρΓ  επι  Κε-3  |  οπι 
αϊ  Α  20  κτισθηναι  (-θεναι  Α)]  κτ  δαρ  Γαδ  Β35  |  συντελεσθήναι]  τελε- 
σ'Ιηναι  Α  21  ον]  ος  Α  |  πιασθησεται]  κολασθησετ,  Λ             22  καταλει- 
πουσα  Λ  23  Τψιστω  Α  \  εαυτής]  αυτής  ΚΑ  |  πορνια  Κ  |  β£]  ρΓ  και 
ΚΑ  24  αυττ^]  αυτή  Β*  (-της  Β3ί  *>(νκΐ))             25  ου  δώσουσιν]  ουκ οισονσιν  ΚΑ 
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26 καταλείψει  εις  κατάραν  το  μνημόσννον  αυτής,  26  (36) 
και  το  όνειδος  αυτής  ουκ  έξαλειφθήσεται· 

27  και  έπιγνώσονται  οι  καταλειφθέντες  27  (37) 
οτι  ούθέν  κρεΐττον  φόβου  Κυρίου, 
κα\  ούθέν  γλυκύτερον  του  προσέχειν  εντολαΐς  Κυρίου. 

Αϊνεσις  σοφίας. 

]Ή  σοφία  αίνέσει  ψυχήν  αυτής,  ι  XXIV 
και  ίν  μέσω  λαου  αυτής  καυχήσεται. 

2  εν  εκκλησία  Ύψιστου  στόμα  αυτής  ανοίξει,  2 
και  έναντι  δυνάμεως  αυτού  καυχήσεται 

3  Εγώ  από  στόματος  Ύψιστου  έξήλθον,  3  (5) 
(6>καί  ως  ομίχλη  κατεκάλυψα  γήν  (δ) 

4 εγώ  εν  ύψηλοϊς  κατεσκήνωσα,  4  (7) 
και  6  θρόνος  μου  εν  στύΧω  νεφέλης· 

*γΰρον  ουρανού  έ κύκλωσα  μόνη,  5  (δ) 
και  εν  βάθει  άβύσσων  περιεπάτησα· 

°έν  κΰμασιν  θαλάσσης  (9)και  εν  πάση  τη  γή,  6  (9) 
(ιο)καί  εν  π  αντί  λαώ  και  εθνει  έκτησάμην  (ίο 

7 μετά  τούτων  πάντων  άνάπαυσιν  έζήτησα,  η  (ιι) 
και  εν  κληρονομιά  τίνος  αύλισθήσομαι; 

3τότε  ένετείλατό  μοι  ό  κτίστης  απάντων,  8  (12) 
και  ό  κτίσας  με  κατέπαυσεν  την  σκηνην  μου 

13)και  είπεν  Έι>  Ιακώβ  κατασκήνωσον,  (13) 
και  εν  Ισραήλ  κατακληρονομήθητι. 

9 προ  του  αιώνος  απ    αρχής  εκτισέν  με,  α  (14) 
και  εως  αιώνος  ου  μη  έκλίπω. 

*°έν  σκηνή  άγια  ενώπιον  αυτοί)  έλειτουργησα,  ιο 
<Ι5)καί  ούτως  εν  Σειών  έστηρίχθην  (15) 

11  εν  πόλει  ήγαπημένη  ομοίως  με  κατέπαυσεν,  ιι 
και  εν  Ιερουσαλήμ  ή  εξουσία  μου· 

26  καταλειψις  Α  XXIV  1  ΐίί  σοφίας  αινεσις  ΚΑ  |  η  σοφία]  οιή  η  Κ*  νΐ(Λ 
(ίιαΒ  ί<?(πΐ8  5ϊηί3ΐΓ))  |  καυχησοντ,  Α  2  στόμα]  ρτ  το  Κ  3  ομιχλην  Α 
6  κυμασι  Κ  |  όπα  και  3°  Κ*  (Η3.1)  Κ0·*)  |  εκτησαμην]  ηγησαμην  Κο:ι  7 
τησα  αναπανσιν  Α  8  κτισας]  κτίστης  Ν*  (κτισας  Κ1ε·3)  |  οιη  εν  ι°  Α 
Ιακωβ'  Α  |  κατακληρονομήθητι]  κληρονομηθητι  Α  9  απαρχην  Α  |  ρο$ί 
εως  Γ3.5  ι  Ιίί  Α?  |  αιώνος  2°]  αιώνων  ΚΑ  |  εκλειττω  Α  10  (λειτουργούν 
Α  |  Σιων  Β13  (ϊία  δ&ερίιΐδ)  11  οηι  με  Κ  |  η  εξουσία]  εξονσιαν  Α 
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(ιό)  ΐ2       12  και  έρρίζωσα  έν  λαώ  δεδοξασμένω,  Β 
έν  μερίδι  Κνριου  κληρονομιάς  αυτού. 

(17)  13       13ω?  κέδρος  άνυψώθην  έν  τω  Αιβάνω, 
και  ως  κυπάρισσος  έν  ορεσιν  Άερμών 

(ιδ)  14       14  ως  φοίνιξ  άνυψώθην  έν  αίγιαλοΐς, 
και  ως  φυτά  ρόδου  έν  Ίερειχώ· 

(19)  |19'ώ$·  έλαια  ευπρεπής  έν  πεδίω, 
και  άνυψώθην  ως  πλάτανος. 

(20)  15       15ώ$·  κιννάμωμον  και  ασπάλαθος  αρωμάτων  δέδωκα  όσμήν, 
καϊ  ώ$·  σμύρνα  εκλεκτή  διέδωκα  εύωδίαν, 

(21)  '2ι)ως  χαλβάνη  καϊ  ονυξ  και  στακτή, 
καϊ  ως  λιβάνου  άτμϊς  έν  σκηνή· 

(22)  ι6       ι6έγω  ως  τερέμινθος  έξετεινα  κλάδους  μου, 
κα\  οι  κλάδοι  μου  κλάδοι  δόξης  καϊ  χάριτος. 

(23)  17       17  εγώ  ως  άμπελος  βλαστήσασα  χάριν, 
καϊ  τά  ανθη  μου  καρπός  δόξης  καϊ  πλούτου. 

(26)  19       19 προσέλθετε  προς  με,  οι  επιθυμούντες  μου,  κ 
καϊ  από  των  γενημάτων  μου  έμπλήσθητε- 

(28)  2ο       20τό  γαρ  μνημόσυνόν  μου  υπέρ  μίλι  γλυκύ, 
καϊ  ή  κληρονομιά  μου  ύπερ  μέλιτος  κηρού. 

(29)  21       21  οι  έσθίοντές  με  ετι  πεινάσουσιν,, 
καϊ  οι  π'ινοντές  με  ετι  διψήσουσιν 

(30)  22       22  ό  υπακούων  μου  ουκ  αίσχυνθήσεται, 
καϊ  οι  εργαζόμενοι  έν  έμοϊ  ονχ  άμαρτήσουσιν. 

(32)  23       23 ταύτα  πάντα  βίβλος  διαθήκης  θεού  Υψίστου, 
νόμον  ον  ένετεΐλατο  Μωυσής 

κληρονομίαν  συναγωγαΊς  Ιακώβ· 
(35)  25       25  ό  πιμπλων  ως  Φισων  σοφίαν, 

καϊ  ως  Ύιγρις  έν  ήμέραις  νέων 

12  δεδοξασμενώ]  δεδοκιμασμενω  Κ0·*  13  ορεσιν]  ορει  Α  14  αιγιαλοί]  ΝΑ 
Ένγαδδοις  Κε·Ε  \  Ιεριχώ  Β1} Α  |  ως  30]  ρΓ  και  ΚΑ  15  ασπάλαθος]  ρΓ  ως 
Κεα  |  οσμή  Κ0·*  \  ζμυρναν  εκλεκτην  Κ*  (ξμυρνα  εκλεκτή  Κ03)  |  διεδωκα]  δεδωκα 
Κ*  (διεδ.  Κ^»)  Α  |  ω$  3°]  ΡΓ  και  Α  |  χαλβανη]  χαρβανη  Α  16  εγω]  +  δε Α  |  τερεμινθος]  τερεβινθος   ΚΑ  17  βλαστήσασα]  εβλαστησα  ΚΑ 
19  προσελθατε  ΚΑ  |  με]  εμε  Κ*  (με  Κε·α)  |  οι  επιθυμούντες]  πάντες  οι  επι- 
θουντες  Κ*  π.  οι  εττιθυμ.  Κεα  20  μελι  γλυκύ]  το  μ.  το  γλ.  Κ  (το  μ.  γλ.  Κεί1) 
Λ  |  κηρου]  και  κηριου  Α  21  εσθοντες  ΚΑ  |  με  2°]  μ  δΐιρ  τα$  Β?  22  ουκ 
αίσχυνθήσεται]  ου  κατεσχυνθ.  Κ*  (ουκ  αισχ.  Κε:ι)  23  ενετειλατο  (ετ  ΪΠΟβρ 
Κ*)]  +  η/χα»  ΚΑ  |  Μωσης  Κ  25  ο  7πμ7τλωι>]  ος  (ο  Κ1)  πειπλων  Κ*  (ο 
πειμπλων  Κε)  ο  ττιπλων  Α  |  Φεισω^  1ί·>(νίιΐ)  Κ 
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26 6  άναπληρών  ώς  Ευφράτης  συνεσιν,  26  (36) 
και  ώς  Ιορδάνης  εν  ημεραις  θερισμου· 

2η  ό  εκφαίνων  ως  φως  παιδείαν,  27  (37) 
ως  Τηών  εν  ημεραις  τρυγητού. 

28 ου  συνετελεσεν  ό  πρώτος  γνώναι  αυτήν,  28  (38) 
και  ούτως  ό  έσχατος  ουκ  εξιχνίασεν  αυτήν 

29άπο  γαρ  θαλάσσης  επληθύνθη  διανόημα  αυτής,  29  (39) 
και  η  βουλή  αυτής  από  αβύσσου  μεγάλης. 

3°κάγώ  ώς  διώρυξ  από  ποταμού,  3°  (41) 
και  ώς  υδραγωγός  εξηλθον  εις  παράδεισον 

31  είπα  Τίοτιώ  μου  τον  κηπον,  31(42) 
και  μεθύσω  μου  την  πρασιάν 

'43)και  ιδού  εγενετό  μοι  η  διώρυξ  εις  ποταμόν,  (43) 
και  ό  ποταμός  μου  εγενετο  εις  θάλασσαν. 

32ετι  παιδείαν  ώς  ορθρον  φωτιώ,  32  (44) 
και  εκφανώ  αυτά  εως  εις  μακράν 

33ετι  διδασκάλίαν  ώς  προφητείαν  εκχεώ,  33  (46) 
και  καταλείψω  αυτήν  εις  γενεάς  αιώνων. 

Μ'ίδετε  οτι  ουκ  εμο\  μόνω  εκοπίασα,  34  (47) 
αλλά  πάσιν  τοις  εκζητοϋσιν  αυτήν. 

'Έι/  τρισ\ν   ώραίσθην   και  άνεστην   ώραία    έναντι    Κυρίου  ι 
και  ανθρώπων 

<2)όμόνοια  αδελφών,  και  φιλία  τών  πλησίον,  (2) 
και  γυνη  και  άνηρ  εαυτοις  συνπεριφερόμενοι. 

2 τρία  δε  ε'ίδη  εμίσησεν  η  ψνχη  μου  2  (3) 
και  προσώχθισα  σφόδρα  τη  ζωη  αυτών 

{4)πτωχόν  νπερηφανον,  και  πλονσιον  ψεύστην,  (4) 
γέροντα  μοιχον  ελαττούμενον  συνεσει. 

3 εν  νεότητι  ου  συναγίοχας,  3  (δ) 

26  Ιορδανη$]  ψΐ  ο  Κ  27  παιδιαν  ΚΑ  (ίίεΐη  3^)  29  διανοήματα 
Α  |  αυτής  2°]  αντου  Α  30  απο]  απρο  Α*  (Γ3.5  ρ  Α?)  31  ποτίσω 
Β*5  Α  |  μοι]  μου  Α  32  ορθόν  Β  |  εκφαινω  Κ*  (εκφανω  Ν?  ροδίβα  ίηδΐ 
εκφαιν.)  εμφαίνω  Α  |  αυτα]  αντας  Κ  33  προφητια]  Α  |  γενεαν  ΚΑ 
34  εκοπίασα]  γςι§  αΐϊς  Β?  |  αλλα]  αλα  Β*  (αλλα  Β5)  |  πασιν]  απασιν  Κ*  (πίδ  α 
Κ?)  |  αυτήν]  Γ&5  ά\Ί(\  Β  XXV  1  ωραισθην]  +  εκοιμηθην  Κ*  (ίιηρΓοΙ)  εκοιμ. 
Κ03)  |  συμπεριφερόμενοι  Έ^νίά  2  προσώχθισα]  προσωφθισα  Α  |  μοιχον 
ελαττούμενον]  μωρον  κ  μοιχον  και  ελασσονμενον  Κ0·3  3  εν  ι°]  ρΐ"  α  Α 
συναγηοχας  Β5  (ίΐα  αΐΐ&δ)  σνναγειοχας  Κ  (δΐιρεί"  χας  δπρβΓδΟΓ  αΐϊς  ιώοχ  βχίίηχ Νε·*)  Α 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 
χχν  ι7 

και  πώς  αν  εΰροις  εν  τώ  γηρα  σου; 

(ό)  4        4ώ?  ώραιον   πολιαϊς  κρίσις, 
και  πρεσβυτέροις  επιγνώναι  βουλήν 

{η)  5         5ωϊ  ωραία  γερόντων  σοφία, 
και  δεδοξασμένοις  διανόημα  και  βουλή. 

(δ)  6         ̂ στέφανος  γερόντων  πολυπειρία, 
κα\  το  καύχημα  αυτών  φόβος  Κυρίου. 

(9)  7        7 Εννέα  ΰπονοήματα  (μακάρισα  εν  καρδία, 
και  τό  δέκατον  έρώ  επί  γλώσστ/ί· 

(ίο)  110  άνθρωπος  εύφραινόμενος  επί  τέκνοις, 
ζών  και  βλέπων  ε'πι  πτώσει  εχθρών 

(ιι)  8         8 μακάριος  ό  συνοικών  γυναικί  συνετή, 
και  δ?  έν  γλώσση  ουκ  ώλίσθησεν, 
και  οί  ουκ  έδούλευσεν  άναζίω  αυτοΰ· 

(12)  9         9μακάριος  ος  ευρεν  φρόνησιν, 
και  6  διηγοΰμενος  εις  ωτα  άκουόντων 

(13)  ίο       10ώ$·  μέγας  ό  εύρων  σοφίαν, 
αλλ   ούκ  εστίν  υπέρ  τον  φοβουμενον  τον  κυριον 

(14)  ιι       11  φόβος  Κυρίου  υπέρ  παν  υπερέβαλεν, 
6  κρατών  αυτοΰ  τίνι  όμοιωθήσεται; 

(17)  13        Ι3Πασαν  πληγήν,  και  μή  πληγήν  καρδίας· 
και  πάσαν  πονηριαν,  και  μη  πονηριαν  γυναικός" 

(20)  14        Η  πάσαν  έπαγωγήν,  και  μτ)  έπαγωγήν  μισουντων 
(2ι)  (2ΐ)και  πάσαν  εκδίκησιν,  και  μι)  έκδίκησιν  εχθρών. 
(22)  15       ,5ούκ  εστίν  κεφαλή  ΰπέρ  κεφαλήν  οφεως, 
(23)  (23,και  ουκ  εστίν  θυμός  ΰπέρ  θυμόν  έχθροΰ. 

ι6       ,6συνοικ^σαι  λέοντι  και  δράκοντι  ευδοκήσω 
ή  ένοικήσαι  μετά  γυναικός  πονηράς. 

(24)  17       '7 πονηρία  γυναικός  αλλοιοί  την  όρασιν  αυτής, 
και  σκοτοΐ  τό  πρόσωπον  αυτής  ώς  σάκκον 

5  δεδοζασμενοι%  διανοη  δΐιρ  ταδ  Β1(νκ1'  6  πονπειρια  Β*  (πολνπ.  Β3^) 
7  υ7Γ0»Όΐ7/χατα]  ςκΙηογ  ανύπονοητα  |  κάρδια]  κ.  μου  Ν  τη  κ.  μου  Λ  |  επι  ι9] 
απο  Α  8  αναξιω]  αξιω  Κ*  (αι>αξ.  Κ°·;ι  ροδίβα  Γβδίΐί  α£.)  |  αυτού]  εαυτού  Α 
9  μακάριος]  +  ανηρ  Κ*  (ίηΐ[)Γο1)  αν.  Κ0··1)  11  αυτού  τιιί  όμοιωθήσεται  δΐιρ 
τα»  Β3ΐ>  14  πασαι/  ι°]  ρτ  και  ΚΑ  16  ευδοκήσω]  ευδοκησαι  ̂   Λ 
(-σε)  |  ενοικησαι]  συνοικησαι  Κ°·αΑ  17  ω$  σακκον]  ω$  αρκοϊ  ΚΑ 
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XXV  ιδ ΣΟΦΙΑ  ΣΕ1ΡΑΧ 

ι3άΐ'ά  μέσον  τον  πΧησίον  αύτοΰ  ̂ 25'  άναπεσεΐται  6  άνήρ  αυτής,  ιδ  (25) 
και  άκόνσας  άνεστεναζεν  πικρά. 

19  μικρά  πάσα  κακία  προς  κακίαν  -γυναικός,  ίο  (26) 
κΧήρος  άμαρτωΧού  έπιπεσοι  αυτή. 

20άνάβασις  αμμώδης  ίν  ποσ\ν  πρεσβυτέρου,  2ο  (27) 
ούτως  γυνή  γΧωσσώδης  άνδρϊ  ήσύχω. 

Ζΐ μη  προσπεσης  επ\  κάλλος  γυναικός,  2ι  (2δ) 
και  γυναίκα  μη  έπιποθήσης. 

22  οργή  κα\  αναίδεια  και  αισχύνη  μεγάΧη  22  (29) 
^γννή  εάν  έπιχορηγή  τώ  άνδρϊ  αυτής.  (3ο) 

23 καρδία  ταπεινή  και  πρόσωπον  σκυθρωπον  23  (31) 
και  πΧηγή  καρδίας  γυνή  πονηρά· 

χείρες  παρειμέναι  κα\  γόνατα  παραΧεΧυμένα,  (32) 
ητις  ου  μακαριεί  τον  άνδρα  αυτής. 

24αττό  γυναικός  άρχή  αμαρτίας,  24  (33) 
και  δι   αυτήν  άποθνησκομεν  πάντες. 

25  μή  δώς  ύδατι  διεξοδον,  25  (34) 
μηδε  γυναικι  πονηρά  έξουσίαν 

26  ει  μή  πορεύεται  κατά  χειρά  σου,  26  (35) 
^^άπο  των  σαρκών  σου  άπότεμε  αυτήν.  (36) 

1Τυναικ6ς  αγαθής  μακάριος  6  άνηρ,  ι  XXVI 
και  άριθμος  τών  ήμερών  αυτού  διπΧάσιος. 

2γυνή  άνδρεία  ευφραίνει  τον  άνδρα  αυτής,  ζ 
και  τά  ετη  αύτοΰ  πΧηρώσει  εν  εΙρήνη. 

ΐγννή  άγαθή  μερ\ς  άγαθή,  3 
εν  μερίδι  φοβούμενων  Κύριον  δοθήσεται. 

ΑπΧουσίου  δε  και  πτωχού  καρδία  άγαθή,  4 
εν  παντϊ  καιρώ  πρόσωπον  ΙΧαρόν. 

5άπο  τριών  εύΧαβήθη  ή  καρδία  μου,  5 
και  επϊ  τώ  τετάρτω  προσώπω  εδεήθην 

^διαβοΧήν  πόΧεως,  και  έκκΧησίαν  οχΧου,  (ό) 

18  ανεστεναξε  Κ*  (-ξεν  Κ0-3)  |  πίκρα]  μεικρα  {πεικρα  Ν?)  19  κακιαν 
δυρ  Γ3.5  Β1Γογ1  20  ησνχω  δΐιρ  ταδ  Α3  21  καλλοϊ]  καλλου5  Κ0·3  { 
γυναίκα]  +  εν  καλλει  ̂   (-λλι)  Α  25  εξονσιαν]  παρρησιαν  ΚΑ  26  χείρας 
Κ  XXVI  1  αγαθής]  ρΓ  ο  Ν*  (ίπιρΓοΙ}  βΐ  ταδ  ̂ ΜνΜ))  |  αριθμός]  ρτ  ο  Α  | 
διπΧασιον  Α  3  Κνριον]  ρΓ  τον  Α  4  οηι  δε  Κ0·3  5  ηνλαβηθη 
ΚΑ  |  η  κάρδια]  ογπ  η  Α  |  εδεηθην]  εδοθην  Κ*  εφοβηθψ  &·ΗΑ  \  διαβολην]  η 
δυρ  ΐ'3.δ  Α3  [  οιτι  όχλου  Α*  (ΗαΙ)  Α3) 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ XXVI  28 

(7)  (7)και  καταψευσμόν,  ύπέρ  θάνατον  πάντα  μοχθηρά.  Β 
(δ)  6        6άλγος  καρδίας  και  πένθος  -γυνή  άντίζηλος  έπϊ  γυναικί, 
(9)  ^  και  μάστιξ  γλώσσης  πάσιν  Επικοινωνούσα. 
(ίο)   7         7  βοοζύγιον  σαλευόμενον  γυνή  πονηρά, 

6  κρατών  αύτής  ώς  ό  δρασσόμενος  σκορπιού. 

(ιι)  8         Βόργη  μ^"γά\η  γυνή  μέθυσος, 
κα\  άσχημοσύνην  αντης  ου  συν  καλύψει. 

(12)  9        9  πορνεία  γυναικός  εν  μετεωρισμούς  οφθαλμών, 
κα\  εν  τοις  βλεφάροις  αυτής  γνωσθήσεται. 

(13)  ίο       10έπϊ  θυγατρϊ  άδιατρέπτως  στερέωσαν  φυλακην, 
Ίνα  μη  εύρονσα  ανεσιν  εαυτή  χρήσηται· 

(14)  ιι       11  οπίσω  αναιδούς  οφθαλμού  φύλαξαι, 
καϊ  μη  θαυμάσης  εάν  εις  σε  πλημμελήση· 

(15)  ιζ       12ώ$·  διψών  οδοιπόρος  το  στόμα  άνοίγει, 
και  από  παντός  ύδατος  του  σύν€γγυς  πίεται, 

κατέναντι  παντός  πασσάλου  καθήσεται, 
και  έναντι  βέλους  άνοίξει  φαρέτραν. 

(ιό)  13       1?ιχάρις  γυναικός  τέρψει  τον  άνδρα  αυτής, 
και  τα  οστά  αυτού  πιάνει  η  επιστήμη  αυτής. 

(17)  14       14δόσι$·  Κυρίου  γυνή  σιγηρά, 
(ιδ)  (ιΒ)καϊ  ουκ  εστίν  αντάλλαγμα  πεπαιδευμένης  ψυχής· 
(19)  ΐ5       1ζχάρις  έπϊ  χάριτι  γυνή  αίσχυντηρά, 
(20)  ^καϊ  ουκ  εστίν  σταθμός  πάς  Άξιος  εγκρατούς  ψυχής. 
(21)  ι6       ι6ήλιος  ανατέλλων  εν  ϋψίστοις  Κυρίου, 

και  κάλλος  αγαθής  γυναικός  εν  κόσμω  οικίας  αύτοΰ- 
(22)  17       1?λύχνος  έκλάμπων  έπϊ  λυχνίας  άγιας, 

κα\  κάλλος  προσώπου  έπϊ  ηλικία  στασίμη' 
(23)  ι8       18 στύλοι  χρύσεοι  έπϊ  βάσεως  αργυράς, 

κ  αϊ  πόδες  ωραίοι  έπϊ  στέρνοις  ευσταθούς. 

(25)  28       28'Ε7τι  δυσι  λελύπηται  ή  καρδία  μου, 

6  άλγος]  γ  δΐιρ  Γαδ  Αη  |  επικοινωνούσα]  α  δΐιρ  Γαδ  2  ΙΪΙΙ  Α3  7  ο  δρασ-  ΚΑ 
σομενος]  ογπ  ο  Α  8  αντης]  ς  δ\ΐρ  Γαδ  Β?  |  ου]  Λ- μη  ΚΑ  |  συγκαλύψει  Β''Ά 
(αλυψει  δυρ  Γαδ  Α?νί(1)  9  πορνια  Κ  10  αδιατρεπτως]  αδια- 
στρεπτω'  Κ  αδιατρεπτω  Λ  |  ευρη  ΐηοερ  Κ*  (ευρουσα  Κ1)  11  οφθαλμού] 
οφθαλμών  Κ*  (-μου  Κ0-1)  δες  Γαδ  I  Ιίί  Α  |  ττλημμελησει  Α  12  το  στόμα] 
ΟΓΠ  το  Κ0·3  |  ανοίγει]  ανοίξει  Κε·3Α  |  και  έναντι]  κατεναντι  Κ*  (και  εν.  Κ?) 
13  τον  άνδρα]  ογπ  τον  ΚΑ  |  πιαινει  Κ  15  ενκρατους  Α  \  ψυχής]  +  αντης 
Κ0·3  16  αυτοί»]  αυτής  ΚΑ         18  χρνσεοι]  χρνσεως  Λ  |  στερνοις]  πτερνοιι 
Κ*  (στ.  Κ0·11)  |  ευσταθούς]  ευσταθμοις  Κ*  (ευσταθούς  Κϋ·α) 
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XXVI  29 ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 

και  ε'ττι  τω  τρίτω  θυμός  μοι  έπήΧθεν 
'"6)άνήρ  πολεμιστής  υστερών  δι'  ενδειαν,  (26) 

και  άνδρες  σννίτοι  βάι/  σκυβαλισθώσιν, 
(2?)έπανάγων  άπο  δικαιοσύνης  €ίγ\  άμαρτίαν  (27) 

ό  κύριος  ετοιμάσει  εις  ρομφαίαν  αυτόν. 

29Μόλΐ£·  έζεΧειται  Έμπορος  άπο  πΧημμεΧείας, 
και  ου  δικαιωθήσεται  κάπηΧος  άπο  αμαρτίας. 

1  χάριν  αδιάφορου  ποΧΧοΙ  ημαρτον, 
και  6  ζητών  πΧηθύναι  άποστρέψει  όφθαΧμόν . 

2άνά  μέσον  αρμών  Χίθων  παγήσεται  πάσσαλος, 
και  άνά  μέσον  πράσεως  και  άγορασμοΰ  συντριβήσεται 

αμαρτία. 
3εάν  μη  εν  φόβω  Κυρίου  κράτηση  κατά  σπουδήν, 3 (4) 

εν  τάχει  καταστραφήσεται  αύτοϋ  ό  οίκος. 
Αεν  σείσματι  κοσκινού  διαμένει  κοπριά, 4 

(5) όντως  σκύβαΧα  ανθρώπου  εν  Χογισμώ  αύτον. 
5σκεύη  κεραμέως  δοκιμάζει  κάμινος, 5 

(6) 
και  πειρασμός  άνθρώπου  εν  διαΧογισμω  αύτον. 

6γεώργιον  ξύΧου  έκφαίνει  ό  καρπός  αυτού, 
6 (7) 

ούτως  Χόγος  ενθυμήματος  καρδίας  άνθρώπου. 
7 προ  Χογισμού  μη  επαίνεσες  άνδρα, 7 

(8) 
ούτος  γαρ  πειρασμός  άνθρώπων. 

Βεάν  διώκης  το  δίκαιον,  καταΧήμψη, 8 

(9) και  ένδύση  αυτό  ως  ποδηρη  δόξης. 

9πετεινά  προς  τά  όμοια  αύτοϊς  καταΧύσει, 9 (χο) 
και  αλήθεια  προς  τους  εργαζομένους  αυτήν  έπ ανήκει. 

υΧεων  θύραν  ενεδρεύει. 

ίο 

(») ούτως  άμαρτίαι  εργαζομένους  άδικα. 

1διήγησις  εύσεβούς  δια  παντός  σοφία, 
1  I 
Μ 

ό  δε  άφρων  ώς  σεΧήνη  άΧΧοιούται. 

29  (28) 

ι  XXVII 
2  (2,3) 

29  πλημμελιας  Κ  |  καπηλος  Βε?  ΚΑ]  κάμηλος  Β*  XXVII  1  αδιά- 
φορου] διάφορου  Κ*  (αδιαφ.  Κ0·3)  |  ημαρτον]  μ  δαίΐεηι  δυρ  Γαδ  Β?  2  λίθων] 

λίθινων  Κε·3  |  παγησεται]  αγησ  δΐιρ  Γ&δ  Α3  4  σησματι  ΒΚΑ  |  κοσκινού] 
κόκκινου  Κ*  (κοσκ.  Κε·3)  5  δοκιμάζει]  δόκιμα  Κ*  (-μαζί  Κε·3)  δοκειμασει 
Α  |  διαλογισμω]  λογισμω  Κε·3Α  6  κάρδια  Α  7  λογισμού]  λ  δαρ 
ταδ  Α3  |  επαινεσης]  επαινεί  Α  Β  το  δίκαιον]  ίη  τ  Γ&δ  α1ί(]  Βίνί<1  9  ατ- 
τοι$]  αυτών  Α  \  αλήθεια]  η  αληθια  Κ  10  θυραν]  θηραν  ΚΑ  |  αμαρτία  ΚΑ  \ 
άδικα]  αδικία  Κ*  αδικία^  Κε·α  11  ευσεβούς]  σοφού  Α 
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20ΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 

(13)  ΐ2       12εί?  μέσον  ασύνετων  συντηρησον  καιρόν, 
είς  μέσον  δε  διανοουμένου  ενδεΧεχιζε. 

(14)  13       13διήγησις  μωρών  προσόχθισμα, 
και  ό  γεΧως  αυτών  εν  σπατάΧη  αμαρτίας. 

(15)  14       Ι4λαλ*ά  ποΧυόρκου  όρθωσα  τρίχας, 
κα\  η  μάχη  αυτών  ενφραγμός  ώτίων. 

(ιό)  15       ΙΒεκχυσις  αίματος  μάχη  ύπερηφάνων, 
και  η  διαΧοιδόρησις  αυτών  άκοη  μοχθηρά. 

(17)  ι6       ι6Ό  άποκαΧύπτων  μυστήρια  άπώΧεσεν  πίστιν, 
κα\  ου  μη  £νρη  φιΧον  προς  την  ψνχην  αυτού. 

(ιδ)  17  15 'στέρξον  φιΧον  και  πιστώθητι  μετ  αυτού· 
(ι9)  (ι9)εάν  δε  αποκάλυψης  τα  μυστήρια  αυτού, 

ου  μη  καταδίωξης  οπίσω  αυτού. 

(20)  ιδ       18  καθώς  γαρ  άπώΧεσεν  άνθρωπος  τον  εχθρόν  αύτοΰ, 
ούτως  άπώΧεσας  την  φιλίαν  του  πΧησίον 

(21)  19      5 19  και  ως  πετεινον  εκ  χειρός  σου  άπεΧυσας,  §0 
ούτως  άφηκας  τον  πΧησίον,  και  ου  θηρεύσεις  αυτόν. 

(22)  2ο       20 μη  αυτόν  δίωξης,  οτι  μακράν  άπεστη, 
και  εζεφυγεν  ως  δορκάς  εκ  παγίδος. 

(23)  2ΐ       21  οτι  τραύμα  εστίν  (23) καταδησαι, 
και  Χοιδορίας  εστίν  διαΧΧαγη· 

(24)  (24)ό  δε  άποκαΧύψας  μυστήρια  άφηΧπισεν. 
(25)  22       22 διανευων  όφθαΧμώ  τεκταίνει  κακά, 

και  ουδείς  αυτόν  άποστησει  α7τ'  αυτού· 
(26)  23       23 απέναντι  τών  όφθαΧμών  σου  γΧυκανεΐ  στόμα  σου 

και  επ\  τών  Χόγων  σου  εκθαυμάσει, 
ύστερον  δε  διαστρέψει  το  στόμα  αυτού 

κα\  εν  τοις  Χόγοις  σου  δώσει  σκάνδαΧον. 

12  διανοουμένων  ΚΑ  13  διηγήσεις  Α  |  προσόχθισμα  (προσωχθ.  ΚΑ)]  ΜΑΟ 
ρΓ  και  Α  |  εν]  ως  Κ  14  πολυορκου]  ο  2°  δΐιρ  τα.3  Β?νίι1  πολορκου 
Κ*  (πολυορκ.  Κ1^111))  |  ορθώσει]  ανωρθωσει  Α  |  ενφραγμος]  στεναγμός  Κ* 
(εμφρ.  Κε·α)  15  εκχύσεις  Α  |  μοχθηρά]  πονηρά  Κεα  16  την  ψυχην] 
οιτι  την  Κ*  (ΗαΗ  τ.  Κε;ι)  17  οιιι  ου  Κ°;3Α  18  απωλεσεν  Κ*  (-σας  Κ0·3) 
19  αφηκας]  απελυσας  ^  \  ου  θηρευσεις]  ουχ  ευρησις  €  20  παγιδος]  βροχών 
Κε·,Ί·  21  μυστηριον  ΚΟ  \  απηλπισεν  ΒεΚ  22  διανευων]  και  εννευων 
Α  ρΓ  ο  0  |  τεκταίνει]  αάηοΐ  κατασκευάζει  Β3,1)Τ,η8  τεκταινεται  Κε·;ι  |  αυτόν] 
αυτα  ΑΟ  |  αυτοί»]  αυτών  Α  23  γλυκαίνει  Κ*  (ιαδ  ι  ι°  Κ?)  |  στόμα  ι°] 
ρΓ  το  ΚΑΟ  (  σου  1°]  αυτού  ΚΑΟ  |  δε  βίδ  50Γ  Ο 
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XXVII  24 ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 

24  πολλά  (μίσησα  και  ούχ  ομοίωσα  αύτώ,  24(27) 
κα\  ό  κύριος  μισήσει  αυτόν. 

25 ό  βάλλων  λίθον  εις  ύψος  επ\  κεφαλήν  αυτόν  βάλλει,  25  (28) 
κ α\  πληγή  δόλια  διελβί  τραύματα. 

26 ό  όρύσσων  βόθρον  εις  αύτόν  εμπεσείται,  20  (29) 
κα\  ό  ιστών  παγίδα  εν  αντί/  άλώσεταΐ' 

27  ό  ποιών  πονηρά,  εις  αυτόν  κνλισθήσεται,  27  (30) 
και  ου  μή  επιγνώ  πόθεν  ή  κει  αύτώ. 

^εμπαιγμός  και  όνειδισμός  υπερήφανων,  28  (31) 
και  ή  εκδίκησις  ως  λεων  ενεδρεύσει  αυτόν. 

29παγίδι  άλωσονται  οι  εύφραινόμενοι  πτώσει  ευσεβών,  29(32) 
και  οδύνη  καταναλώσει  αυτούς  προ  του  θανάτου  αύτών. 

3°Μήνις  και  οργή,  και  ταΰτά  εστίν  βδελύγματα, 
και  άνήρ  αμαρτωλός  εγκρατής  εσται  αύτών. 

'ό  εκδικών  παρά  Κυρίου  εύρήσει  εκδίκησιν, 
και  τά$·  αμαρτίας  αύτού  διαστηριών  διαστηρίσει. 

2αφες  αδίκημα  τω  πλησίον  σου, 
και  τότε  δεηθεντος  σου  αί  άμαρτίαι  σου  λυθήσονται. 

3 άνθρωπος  άνθρώπω  συντηρεί  όργήν, 

και  παρά  Κυρίου  ζητεί  'ίασιν  ; 
4επ    ανθρωπον  ομοιον  αύτώ  ουκ  έχει  έλεος, 

και  περί  τών  αμαρτιών  αύτού  δεϊται; 
5αύτός  σαρξ  ών  διατηρεί  μήνιν, 

τις  εζιλάσεται  τάς  αμαρτίας  αύτού; 

6 μνήσθητι  τα  έσχατα  και  παύσαι  εχθραίνων, 
<7) καταφθοράν  και  θάνατον,  και  εμμενε  εντολαίς. 

7 μνήσθητι  εντολών  και  μή  μηνίσης  τω  πλησίον, 
(9)καί  διαθήκην  Ύψιστου,  και  πάριδε  αγνοιαν. 

3°  (33) 

XXVIII 

6 

(7) 7  (8) 
ω 

Άπόσχου  από  μάχης,  και  ελαττώσεις  αμαρτίας· 

8  (ίο) 

ΗΑΟ       24  ωμοιωσα  ΈΡΑ^  \  αντω]  αυτού  Α  |  μισήσει]  μεισει  Ν*  (μεισησει  Χ0·3)  0 
(μισ.)  εμισει  Α  25  ο  βάλλων]  ογπ  ο  Α  |  διβλβι]  ελει  Α*  (δυρεΓΒΟΓ  δι  Α3?) 
26  αυτη]  ταύτη  Κ*  (αυτ.  27  οη  ο  ποιων. .  .κυλισθησεται  ^  |  αυτορΊ 
αυτά  Κε·3Α  28  ονειδισμος]  ονιδος  Κ  29  παγίδα  Α*  (-δι  Α?)  |  του 
θανάτου]  οιή  του  Κ*  (ηαο  τ.  Κε·3)  |  αντων]  αυτόν  Ο  30  οιτι  και  2°  Κ  | 
εγκρατής  εσται]  εγκρατησεται  Β*ίθΓίΟ  XXVIII  1  διαστηρίσει  (-ρησει  €)] 
διαστηριβι  Κ*  (-ριση  Ν1)  2  αδικήματα  Ο.  |  δετ^βντοί]  ϊηοερ  εδ  (ϊηι- 
ρπΛ  ε  ΚαΆ)  4  ομοιον]  ρΓ  τον  Κ*  (οπι  το»/  Ν0·3)  7  τλησιοίΟ  +  σου  £< 
8  αποσχου]  αττολιπε  ̂ €·3  |  μάχης]  μέθης        |  ελαττωσυ 

> 



ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 
XXVIII  19 

(ιι)  ^άνθρωπος  γάρ  θνμώδης  εκκανσει  μάχην,  Β 
9        9 και  άνηρ  άμαρτωΧός  ταράξει  φιΧους, 

και  ανά  μέσον  εϊρηνευόντων  εκβάΧΧει  ΒιαβοΧην. 

(12)  ίο       10 κατά  την  ύΧην  πυρός  όντως  εκκαυθησεται, 
κατά  την  Ισχυν  τον  άνθρωπου  6  θυμός  αυτού  εσται- 

και  κατά  τον  πΧοΰτον  ανυψώσει  όργην  αυτού, 
και  κατά  την  στερεωσιν  της  μάχης  εκκαυθησεται. 

(13)  11       τιερις  κατασπευδομενη  εκκαίει  πυρ, 
κα\  μάχη  κατασπεύδουσα  εκχεει  αίμα. 

(14)  ΐ2       12εάν  φυσησης  σπινθήρα  εκκαησεται, 
και  εάν  πτύσης  επ'  αυτόν  σβεσθησεται· 
καϊ  αμφότερα  εκ  του  στόματος  σου  εκπορεύεται. 

(15)  χ3       13Ψίθνρον  και  δίγλωσσοι/  καταράσθε, 
ποΧΧονς  γάρ  εϊρηνενοντας  άπώΧεσαν. 

(ιό)  ΐ4       14 γλώσσα  τρίτη  ποΧΧους  εσάΧενσεν 
και  διεστησεν  αύτούς  άπο  εθνονς  (ί$  έθνος, 

(17)         (ι7)και  πόΧζις  όχυράς  καθεΊΧεν, 
και  οικίας  μεγιστάνων  κατέστρεψεν 

(19)  ΐ5       13γλάσσα  τρίτη  γυναίκας  ανδρείας  εξεβαΧεν, 
και  εστερεσεν  αυτάς  των  πόνων  αυτών 

(20)  ι6       ι6ό  προσεχών  αύτη  ον  μη  (υρη  άνάπανσιν, 
ονδε  κατασκηνώσει  μεθ*  ησνχίας. 

(21)  17       17  πΧηγη  μάστιγος  ποιεί  μώΧωπας, 
πΧηγη  δε  γλώσσ^ί  σννκΧάσει  οστά. 

(22)  ι8       18  πολλοί  έπεσαν  εν  στόματι  μαχαίρας, 
και  ονχ  ως  οι  πεπτωκότες  διά  γΧώσσαν . 

(23)  ΐ9       19 μακάριος  6  σκεπασθείς  απ  αντης, 

9  οπι  και  ι°... φίλους  0*  (ηαβ  Ο*"1^)  |  τάραξα]  κακοί  Ο  |  εκβαλλει]  ΝΑΟ 
εμβαλει  ΚΑ  10  πυρός]  ρΓ  του  &°·Ά  |  κατα  τηρ  ισχυν . . .εκκαυθησεται] 
και  κατα  την  στερεωσιν  ...εκκαυθησεται  [  +  και  Κ]  κατα  την  ισχυν..  .οργην 
αυτού  Κ  Α0  |  οπι  εσται  0  \  πλουτον]  +  αυτού  Κ  |  μάχης]  +  σου  ούτως  Κ 
10 — 11  κατα  την  ισχυν... εκκαιει  πυρ  δυρ  γο.5  Ο  11  βκχβαι  Χ  12  φυση- 
σησπινθ.  Κ*  (φυσησης  σπινθ.  Κ°·α)  |  σπινθήρα  (ίΐηίο  ν  πίδ  ι  ΙίΙ  [ν  ΓογΙ]  Α?)] 
]>γ  6υ  Α(1  |  πτυσις  (Ζ  \  επ]  εις  ΑΟ  |  εκπορεύεται]  εξελευσεται  ΚΑ  εξελευσονται 
0  13  καταρασθε  {-σθαι  ΒΚ0··"1)]  καταρασασθαι  Κ*0  -σασθε  Α  |  αττωλβσει  Α 
14  γλωσσά  τρίτη]  αάηοΐ  τετρυττημΙνη\  γλώσσα  τρητή  Βη  ?  0  ? 5ϋΡ  |  €^ου5] 
β^ΐΌί  Κ*  (-0ιόι>5  Κε·4)  |  7τολΐ5  0  15  ανδριας  ̂   \  εστερησεν  Βα,)0  εστερεσαν  Α 
17  μώλωπα  ΚΑΟ  |  συγκλασει  Β3,;>Αϋ  18  μαχαφαχ]  ρομφαίας  0  |  οι  πεπτω- 
κότες]  ο  πεπτωκως  Α 
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XXVIII  20 ΣΟΦΙΑ  ΣΕ1ΡΑΧ 

Β  οί  ού  διήΧθεν  εν  τώ  θυμώ  αυτής, 
ος  ούχ  εΐΧκυσεν  τον  ζυγον  αυτής, 

κα\  εν  τοϊς  δεσμο'ις  αυτής  ουκ  εδέθη' 
20  ό  γαρ  ζυγός  αυτής  ζυγός  σίδηρους,  20(24) 

και  οί  δεσμοί  αυτής  δεσμοί  χαΧκεΐοι· 
21  θάνατος  πονηρός  ό  θάνατος  αυτής,  ζτ  (25) 

και  λυσίΓβλήί  μάΧΧον  ό  αδης  αύτής. 

22 ου  μη  κράτηση  ευσεβών,  22  (26) 
και  εν  τή  φΧογ\  αυτής  ου  καήσονται· 

23οί  καταΧείποντες  Κυριον  εμπεσούνται  είς  αυτήν,  23(27) 
και  εν  αύτοϊς  εκκαήσεται  κα\  ου  μη  σβεσθή' 

εξαποσταΧήσεται  έπ'  αύτοΐς  ως  Χεων, 
και  ώς  πάρδαΧις  Χυμανειται  αυτούς. 

2*ϊδε,  περίφραξον  το  κτήμα  σου  άκάνθαις,  24  (28) 
(29)τό  αργυρών  σου  και  το  χρυσίον  κατάδησον  (29) 

■β  €       25  και  τοις  Χόγοις  σου  ποίησον  ζυγον  και  σταθμόν,*1  25 
και  τω  στόματ'ι  σου  ποίησον  θύραν  και  μοχΧόν. 

26 πρόσεχε  μή  πως  οΧισθήσης  εν  αύτη,  26(30) 
μή  πεσης  κατεναντι  ενεδρεύοντος. 

3'0  ποιών  εΧεος  δανιεϊ  τώ  πΧησίον,  XXIX 
και  ό  επισχύων  τή  χειρ\  αύτού  τηρεί  εντοΧάς. 

2δάνισον  τω  πΧησίον  εν  καιρώ  χρείας  αύτού,  2 
και  πάΧιν  άπόδος  τώ  πΧησίον  εις  τον  καιρόν 

3στερεωσον  Χόγον  και  πιστώθητι  μετ  αύτού, 
και  εν  παντι  καιρώ  εύρήσεις  την  χρείαν  σου. 

4  πολλοί  ώ$·  ευρεμα  ενόμισαν  δάνος,  4 
και  παρέσχον  πόνον  τοις  βοηθήσασιν  αύτοΐς. 

5εως  ου  Χάβη,  καταφιΧήσει  χεΐρα  αύτού,  5 
και  επ\  τών  χρημάτων  τού  πΧησίον  ταπεινώσει  φωνήν 

(δ)και  εν  καιρώ  αποδόσεως  παρεΧκύσει  χρόνον,  (δ) 

ΝΑΟ       19  05  ι°]  ρΓ  κ  ς\Ζ  Ά  |  ειλκνσι  €  |  ογπ  εν  ι°  Α  Ο  20  χαλκβιοι  Β3  (-κιοι 
Β*Κε·3)]  χαλκεοι  Κ*  Α  χαλκοί  Ο  22  κρατήσει  Κ  |  ον  2°]  + μη  ΝΑΟ 
23  κατα\ιποντε$  Ν  |  Κυριον]  θν  Ο  |  εμπεσειται  Ο  |  εκκαησονται  Ν  |  επαπο- 
σταλησεται  ΝΑΟ  |  οιτι  εττ  ΝΑΟ  |  ωσσπαρδαλις  Ο  \  λοιμανειται  Β*Ν  {λνμ. 
Β5Α)  24  κτήμα]  στόμα  Κ  (  χρνσιον]  +  σον  ΝΟ  26  ολισθης  Ν*  (-θησις 
Κ0·3]  Α  |  εν  αντη]  εν  αν  δΐιρ  Γ35  Α3  XXIX  1  δανειει  Β3ΐ>  |  τηρεί]  ποιεί  Α 
2  δανεισον  Β3ΐ>  |  τον  καιρόν]  οιη  τον  ΚΑ  4  ττοιό^]  κοπον  ΚΑ  5  χ«ρα? 
Κ  (χιρ.)  Α  |  αυτοί;]  σον  Κε·3 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΕ1ΡΑΧ χχιχ  ι8 

και  αποδώσει  λόγους  άκηδίας  Β 
και  τον  καιρόν  αϊτιάσεται. 

(7)  6  6εάν  Ισχύση,  μόλις  κομίσεται  το  ήμισυ 
και  Χογιεϊται  αυτό  ως  ευρεμα· 

(δ)  ίΆ'ει  §€  μη,  άπεστ'ερησεν  αυτόν  των  χρημάτων  αύτοΰ, 
και  εκτησατο  αντον  εχθρόν  ου  δωρεάν 

(9)  ̂ κατάρας  και  Χοιδορίας  αποδώσει  αύτω, 
και  άντ\  δόξης  αποδώσει  αυτω  άτιμίαν. 

(ίο)  7  7  πολλοί  χάριν  πονηρίας  άπεστρεψαν, 
άποστερηθηναι  δωρεάν  ευλαβηθησαν. 

(ιι)  δ  ζπλην  επι  ταπεινώ  μακροθΰμησον, 
και  €7τ'  ελεημοσύνην  παρελκύσεις  αυτόν 

(12)  9  9χάριν  ε'ντολης  άντιλαβον  πένητος, 
και  κατά  την  ενδειαν  αυτού  μη  άποστρεψης  αυτόν  κενόν. 

(13)  ίο       *°άπόΧεσον  άργνριον  δι   άδεΧφόν  και  φίΧον, 
και  μη  Ιωθητω  υπό  τον  ΧΊΘον  εις  άπωΧίαν 

(14)  ιι       11  θες  τον  θησανρόν  σον  κατ   εντοΧάς  Ύψιστου, 
και  ΧνσιτεΧησει  σοι  μάΧΧον  η  το  χρνσίον. 

(15)  ΐ2       τ2σί>νκΧεισον  ελεημοσύνην  εν  τοϊς  ταμε'ιοις  σον, 
και  αυτη  εζεΧειταί  σε  εκ  πάσης  κακώσεως· 

(ι6-ιδ)  ΐ3  13ύπερ  ασπίδα  κράτους  και  υπερ  δόρν  άΧκης 
κατεναντι  εχθρού  πολεμήσει  υπερ  σου. 

(19)  14       1Αάνηρ  αγαθός  εγγυησεται  τον  πΧησίον, 
και  6  άποΧωΧεκώς  αίσχύνην  καταλείψει  αυτόν. 

(20)  15       15χάριτας  εγγύου  μη  επιλάθη, 
εδωκεν  γαρ  την  ψνχην  αυτού  υπερ  σου. 

(22)  ι6       ι6άγαθά  εγγύου  ανατρέψει  άμαρτωΧός, 
17  17 και  αχάριστος  εν  διάνοια  ε'γκαταλείψει  ρυσάμενον. 

(24)  ιδ       1&εγγύη  πολλούς  άπώΧεσεν  κατενθύνοντας, 
και  ε'σάΧενσεν  αντούς  ως  κύμα  θαλάσσης· 

(25)  ('5)<"ινδρας  δυνατούς  άπωκισεν, 
και  επΧανηθησαν  εν  εθνεσιν  άΧΧοτρίοις. 

5  ακηδειας  Β*  (-δια?  Β13)  6  εαν]  ρΓ  και  Ν  |  κομιειται  Α  |  οηι  ον  «Α 
Κ°·3Α  |  λοιδορειας  Β*  (-ριαί  Β>>)  7  πολλοί]  +  ουν  Ν*  (ου  Ν?)  Λ  8  εττ] 
επι  Α  |  ελεημοσύνη  0.Α  \  παρελκυσεις]  μη  παρελκνσης  ΚΑ  9  πένητος] 
πενητ  $υρ  ταδ  Α3  (πτωχού  Λ*νί(1)  |  κενόν]  καινον  Κ  10  απωλειαν  Βα1,Λ 
11  το  χρυσιον]  οιη  το  Α*  (δΐίρεΓδΟΓ  Α3?)  12  συγκλεισον  Β1·  |  ταμειοις  Β3ΐ) 
(-μιου  Β*Κ)]  ταμιειοις  Α  13  αλκής  ΒΛ*]  ολκηϊ  ΝΑ?  14  καταλειψ<  ι] 
ιν καταλείψει  Κ  (-λιψ.)  Λ  17  ενκαταλειψα  ΚΑ 
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χχιχ  ΐ9 ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 

«Α 

19 άμαρτωλος  εμπεσών  εις  εγγνην  19  (26) 
και  διώκων  εργολαβείας  εμπεσειται  εις  κρίσεις. 

20άντιλαβον  τον  πλησίον  κατά  δνναμίν  σον,  20(27) 
και  πρόσεχε  σεαντω  μη  εμπεσης. 

21Άρχή  ζωής  νδωρ  και  άρτος  και  ιμάτιον,  2ΐ  (28) 
και  οίκος  καλύπτων  άσχημοσννην. 

22 κρείσσων  βίος  πτωχού  νπο  σκεπην  δοκών  22(29) 
η  εδέσματα  λαμπρά  εν  άλλοτρίοις. 

23επ\  μικρώ  και  /Αβγάλω  ενδοκίαν  εχε.  23  (30) 
24^ωτ)  πονηρά  εξ  οϊκίας  εϊς  οίκίαν,  24  (31) 

και  ου  παροικήσει  ουκ  ανοίξει  στόμα· 
2$ξενιεις  και  ποτιεις  εις  αχάριστα,  25  (32) 

και  προς  επι  τούτοις  πικρά  άκούση 

26Ώάρελθε,  πάροικε,  κόσμησον  τράπεζαν,  26  (33) 
και  61  τι  εν  τη  χειρί  σον  ψώμισόν  με· 

27 έξελθε,  πάροικε,  άπο  πρόσωπον  δόξης,  27  (34) 
έπεξένωταί  μοι  ό  αδελφός,  χρζία  τής  ξενίας. 

2δ βαρέα  ταύτα  άνθρώπω  εχοντι  φρόνησιν,  25  (35) 
επιτίμησις  οικίας  και  όνειδισμος  δανιστον. 

ΤΙερΙ  τέκνων. 

ΧΌ  αγαπών  τον  νι6ν  αντον  ενδελεχήσει  μάστιγας  αντώ,  ι 

Ίνα  ενφρανθή  επ*  εσχάτων  αντον· 
2 6  παιδενων  τον  ν'ών  αντον  όνήσεται  επ'  αντώ,  2 

και  ανά  μέσον  γνωρίμων  έπ'  αντώ  κανχήσεται· 
3ό  διδάσκων  τον  ν'ών  αντον  παραζηλώσει  τον  έχθρόν,  3 

και  έναντι  φίλων  επ*  αντώ  άγαλλιάσεται. 
4ετελεντησεν  αντον  6  πατήρ,  και  ώί  ούκ  άπέθανεν,  < 

ομοιον  γάρ  αντώ  κατέλιπεν  μετ  αντόν. 

19  εμπεσων]  εμπεσειται  Νε·3  (-σιτ.)  Α  |  εργολαβίας  Ν  |  κρίσεις  ΒΝε  3  (-σιν 
Κ*)]  εγγνη\  Α  21  νδωρ  κ.  άρτος  κ.  ιματιον]  ανοϋ  άρτος  κ.  νδωρ  κ.  ιμάτιο] 
(δΐιρ  γ 3.5)  Α3  |  άσχημοσννην]  +  ανδρός  Κ0·3  22  κρεισσων]  κρισσον  Ν*  (-σσων 
Νε·3  ιηοχ  Γβνοο  -σσον)  \  νπο]  ο  δΐιρ  γο.5  Β3  (νπερ  Β*  ίοη)  23  6χ6]  +  /> 
ονιδισμον  οικείας  σου  μη  ακούσης  Κ03  24  παροικήσεις  ΝΑ  |  αΐΌΐξβυ  ΝΑ 
25  οπι  βΐ5  Ν*  (Η&Ι)  Νε·3)  Α  |  ακουση]  ακονειν  Ν*  (-σ^  Νε·3)  27  αροικε  Κ* 
(7ταρ.  Ν1)  |  ξένιας  Β*15]  οι/αα?  ΒΜοϊΝΑ  28  επιτιμήσεις  Ν  Α  |  ονιδισμον  Ν* 
(-σμο$  Νε·3)  |  δανειστού  Β3?5  XXX  1  6ρδ6λ6χ?7<Γ6ΐ]  λ6  δΐιρ  ταδ  Β?νί<*  [ 
εσχατω  Β3ΐ3Α  2  ο^σεται]  αινεθησεται  Νε·3  |  67Γ  αΐ'τω  (ί°)  δΐιρ  Γ05  Α8 
3  εχθρον]  + αντον  Ν*  (οηι  αυτ.  Νε·3)  4  ως  ουκ]  ονχ  (ουκ  Α)  ω$  ΝΑ  | 
κατελειπεν  Α  |  μετ]  μεθ  Α 

XXX 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ XXX  ΐ8 

5ε'ν  ττ\  ζωτ)  αντον  είδεν  και  ενφράνθη, 
και  εν  ττ]  τεΧενττ)  αντον  ονκ  εΧνπηθη· 

6  εναντίον  εχθρών  κατέΧιπεν  εκ δικοί/, 
και  τοΓϊ  φιΧοις  άνταποδιδόντα  χάριν. 

7π€ρ\  -^τνχών  νιων  καταδεσμεύσει  τραύματα  αντον, 
και  επ\  πάση  βοη  ταραχθησεται  σπλάγχνα  αντον. 

*Βΐππος  αδάμαστος  αποβαίνει  σκληρός, 
και  νιος  άνειμενος  εκβαίνει  προαΧης. 

9τιθηνησον  τεκνον  και  εκθαμβησει  σε, 
σννπαιζον  αντω  και  Χνπησει  σε. 

10μη  σννγεΧάσης  αντώ,  Ινα  μη  σννοδννηθης, 
και  επ'  εσχάτω  γομφιάσεις  τονς  οδόντας  σον. 

11  μη  δως  αντω  εζονσίαν  εν  νεότητι· 
Ι2θΧάσον  τάς  πΧενράς  αντον  ως  εστίν  νηπιος, 
μη  ποτε  σκΧηρννθεις  άπειθηση  σοι. 

13παίδενσον  τον  νιόν  σον  και  εργασαι  εν  αντω, 
ΐνα  μη  εν  τη  άσχημοσύνη  σον  προσκόψη. 

14 κρε'ισσων  πτωχός  νγιης  και  Ισχύων  τη  εξει 
η  πΧούσιος  με  μαστιγωμένος  εις  σώμα  αντον. 

Ι5ίιγεία  και  ευεξία  βεΧτίων  παντός  χρνσίον, 
και  σώμα  ενρωστον  η  όλβος  αμέτρητος. 

ΙΙερι  βρωμάτων. 

ι6Ονκ  εστίν  πΧοντος  βεΧτίων  νγείας  σώματος, 
και  ουκ  εστίν  ενφροσννη  νπερ  χαράν  καρδίας. 

17 κρε'ισσων  θάνατος  νπερ  ζωην  πικράν  η  άρρώστημα  εμμονον. 
18 αγαθά  εκκεχνμενα  επ\  στύματι  κεκΧεισμενω, 

θεμα  βρωμάτων  παρακείμενα  ε'π\  τάφω. 

5  ιδεν  Α  |  ηυφρανθη  ̂ Α  6  κατέλειπε»  Α         7  νιον  \&·ΆΑ  \  αντον  ΐυ]  & 
αυτών  Κ*  (-του  Κ0·3)  8  αποβαίνει]  εκβαινει  \\  (-νι)  ΑΟ   \  ανειμενο$] 
ίκΐηοί  άναπτύμενος  Β3ΐηε  9  συμπαιξον  ΒαυΚ  ('^βέκ)  Α  συμπεζον  Ο 
10  συγγελαση$  Β3,>Α  |  έσχατων  ΑΟ  |  σου  δυρ  Γθ5  Αα  12  ωϊ]  εως 
Α  |  απιθησι  ΚΑΟ  13  και  εργασαι  εν  αυτω]  ω?  εστίν  νηπιος  Ο  |  σου 
2°]  αυτού  ΚΑΟ  |  προσκοψης  ΝΑΟ  14  ίηΙΰΓ  Πηκαδ  ρΓ  Ιΐί  π  ύγιειας  Β3ί1) 
15  υγεία  ΝΟ  (-71α  Β*)]  υγιεια  Βα,)  ν'αΑ  |  ευεξεια  Χ  ευξεια  ̂   \  βελτιον  Κ  |  χρυ- 
σιου]  χρνσι  δΐιρ  γο.5  Β3ΐ)  16  ΙΪΙ  περι  βρωματων  ίτηρΓοί)  Β°  τερι  υγιας 
Α?ιη&ί>πρ  6ναη  ίη  ςνίά  |  ̂£(Μ  χ  (.για5  Β*ϋ)]  ιθΊ«α$  Β3?1)Α  |  χαριι>  Κ* 
(  ραν  17  πικραν]  πικρό\  Ν  +  />'  αΐΌπαισυ  αιωίΊΟί  Ν°·;ι  |  εν  μόνον  ΝΑΟ 
18  στοματι]  μ  δαρ  Γαδ  Βα  |  θέματα  ΝΑΟ 

5ΕΡΤ.  II. 
7°5 
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χχχ  19 ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 

Χ9τί  συμφέρει  κάρπωσις  ειδωΧω; 
ούτε  γαρ  εδεται  οϋτε  μη  όσφρανθί]· 

(20)οϋτως  ό  εκδιωκόμενος  υπό  Κυρίου. 
20βΧεπων  εν  όφθαΧμοϊς  και  στενάζων 

ώσπερ  ευνούχος  περιλαμβάνων  παρθενον  και  στενάζων. 
21  μη  δως  €ί$·  Χύπην  την  ψυχήν  σου, 

και  μη  θλίψης  σεαυτόν  εν  βουλή  σου. 

22 ευφροσύνη  καρδίας  ζωή  άνθρωπου, 
κα\  άγαλλίαμα  ανδρός  μακροημερευσις. 

23 αγάπα  τήν  ψυχην  σου  και  παρακαλά  την  καρδίαν  σου, 
και  Χύπην  μακράν  άπόστησον  από  σου· 

^25)  πολλούς  γαρ  άπεκτεινεν  ή  λύπη, 
και  ουκ  εστίν  ώφεΧία  εν  αυτί}. 

2*  ζήλος  και  θυμός  ελαττοΰσιν  ημέρας, 
και  προ  καιρού  γήρας  αγει  μέριμνα. 

Ι3]>Χαμπρά  καρδία  και  αγαθή  επί  εδεσμασιν 
των  βρωμάτων  αυτής  επιμεΧήσεται. 

1  αγρυπνία  πΧούτου  εκτήκει  σάρκας, 
και  ή  μέριμνα  αυτού  άφιστα  υπνον 

2μεριμνα  αγρυπνίας  απαιτήσει  νυσταγμόν, 
και  άρρώστημα  βαρύ  εκνήψει  υπνον. 

3εκοπίασεν  πΧούσιος  εν  συναγωγή  χρημάτων, 
και    εν    ττ}   αναπαύσει  εμπίμπΧαται   των  τρυφημάτων 

αυτού ' 
Αεκοπίασεν  πτωχός  εν  ελαττώσει  βίου, 

και  εν  ττ/  άναπαύσει  επιδεής  γίνεται. 
5ό  άγαπών  χρυσίον  ού  δικαιωθήσεται, 

και  ό  διώκων  διαφθοράν  αυτός  πΧησθήσεται. 

(*>) 

20  (2ΐ) 

21  (22) 
22  (23) 

23  (24) 

(*5) 

24  (26) 
3"  Μ 

ϊ*Α0       19  καρπώσεις  ΝΑν!ά  20  αηΐβ  βλέπων  ταδ  αΐίς  Β?  |  οφθαλμοί]  +  αν· 
τον  0  |  στενάζων  2°]  +  ουτω$  ο  ποιων  εν  βια  κριματα  Β1*     ιη£  21 — 22  μη 
δως.,.μακροημερ.  (2  δίΐοΐι)  δηρ  Γ&δ  Ο*  21  βουλή]  ξωη  Ο*  22  καρδιαϊ]  α  ι° 
δΐΐρ  ταδ  Β?  |  μακροημέρευσα]  μεγαλοημερευσεις  Ν*  (μακροημ.  Ν0·3)  23  αγάπα] 
άπατα  Κ^Ο  |  παρακαλεί]  πα  δαρ  ταδ  4  Γετε  Ηίί  Ο*  |  και  λυ7Π7ΐ'...α7Γ0  σου  Κι$ 
δΟΓ  Β*  (ιιηε  ϊηεΐ  ι°  Βα1>)  |  άπεκτεινεν]  απωλεσεν  ΝΑΟ  |  η  λυπη]  οτη  η  Α  | 
ωφέλεια  Βα1}ΑΟ  24  ελαττοΰσιν]  ελαττονονσιν  Ο  |  προ]  ΐηεερ  α  Ν* 
(ίιηρΓοΙ)  ροδίεα  ταδ  α  Ν?)  |  γηραί]  γηρονί  Ν0·*  |  μεριμνά]  Ν  XXXIV  1  α- 
γρυπνεια  Β*  (-νια  Βυ)  1 — 2  ροδί  πλούτου  ταδ  ονηηία  ιΐδφΐε  μέριμνα 
αγρ.  0*  (οπι  αντου... μέριμνα  ι°  0*νιά)  1  αφιστατο  Α  2  μεριμνά]  ρι·  η 
Ονίά  |  υπνον  Β^^Ο]  υπνο$  Β*ΝΑ  3  εμπιπλαται  ΝΑΟ  4  εκοπια- 
σεν]  ει0  τεδΟΓ  Ν1         5  αυτοί]  οντοί  Κ 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ (XXXI  22)  XXXIV  19 

6  6  πολλοί  εδόθησαν  είς  πτώμα  χάριν  χρυσίου, 
και  έγΐνήθη  απώλεια  αυτών  κατά.  πρόσωπον  αυτών. 

7  7£ύλον  προσκόμματος  εστίν  τοις  ενθυσιάζουσιν  αυτώ, 
και  πάς  άφρων  άλώσεται  εν  αυτώ. 

8  ^μακάριος  πλούσιος  6ς  ευρέθη  άμωμος, 
και  6ς  οπίσω  χρυσίου  ουκ  επορεύθη· 

9  9τίς  εστίν,  κα\  μακαριοΰμεν  αυτόν  ; 
εποίησεν  γαρ  θαυμάσια  εν  λαώ  αυτού. 

ίο       10τίς   εδοκιμάσθη    εν   αυτώ    κα\    ετελειώθη ;     κα\    εστω  είς 
καύχησιν. 

τις  εδύνατο  παραβηναι  κα\  ου  παρέβη, 
και  ποιησαι  κακά  και  ουκ  εποίησεν  ; 

ιι       11  στερεωθησεται  τά  αγαθά  αυτού, 
και  τάς  ελεημοσυνας  αυτού  εκδιηγησεται  εκκλησία. 

ΐ2       ,2'Ε7Γΐ  τραπέζης  μεγάλης  εκάθισας· 
μη  άνοιξης  έπ'  αυτής  τον  φάρυγγά  σου, 

[13)  (Ι3)καί  μη  εΐπης  Πολλά  γε  τά  επ'  αυτής. 
13  13 μνησθητι  οτι  κακόν  οφθαλμός  πονηρός- 

[$)  (Ιδ) πονηρότερον  οφθαλμού  τ'ι  εκτισται ; 
διά  τούτο  από  παντός  προσώπου  δακρυει. 

ιό)  14       Ηου  εάν  επίβλεψη,  μη  εκτείνης  χείρα, 
ιγ)  ^ και  μη  συνθλίβου  αυτώ  εν  τρυβλίω. 
[ι&)  15       15νόει  τά  του  πλησίον  εκ  σεαυτου, 

και  επ\  παντι  πράγματι  διανοοΰ. 

[19)  ι6       ι6φάγε  ώς  άνθρωπος  τά  παρακείμενά  σοι, 
κα\  μη  διαμασώ,  μη  μισηθης· 

[το)  ιγ       11  παυσαι  πρώτος  χάριν  παιδείας, 
κα\  μη  άπληστεύου,  μη  ποτέ  προσκόψης· 

:)  ι8       ,8και  εΐ  ανά  μέσον  πλειόνων  εκάθισας, 
πρότερος  αυτών  μη  εκτείνης  την  χειρά  σου. 

ι)  ΐ9       '9ώϊ  ικανόν  άνθρώπω  πεπαιδευμένο»  το  ολίγον, 

6  απώλεια]  η  απωλια  Κ  7  ξυλον  προσκόμματος  Βϋ€-ΛΑ  (ττροσσκ.)  0]  ΝΑΟ 
ονδε  προστάγματος  Κ*  |  ενθουσιαζουσιν  ςΚ*  (ενθνσ.  Κ0·*)  9  οπι  γαρ  Ο 
10  εστω]  εσται  αντω  Κ0·*  |  εποιησε  Ο  11  εκκλησία]  σοφία  Α  12  ανοίξας 
Κ*  (-ξης  Κ0"1)  |  αυτής]  αυτη  Κ  |  τον  φάρυγγα]  οπι  τον  Βίιι,^ίΑ^  |  οπι  μη  2°  ΑΟ 
14  επίβλεψης  Ν*  (ίπιρίΌυ  5  ροίίίβα  τενοο  Κ*)  |  τρνβλιω]  ρτ  τω  6<0  16  δια- 
μασου  Ν*  (·σω  &Ζ·'Λ)         17  παιδιας  ΚΛΟ  \  προσσκοψης  Α 
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XXXIV  20  (XXXI  24)  ΣΟΦΙΑ  ΣΕ1ΡΑΧ 

Ρ.  και  επι  της  κοίτης  αυτόν  ουκ  άσθμαινα. 

20υπνος  νγείας  εττ\  έντερω  μετρίω'  2ο  (24) 
ανίατη  πρωί,  κα\  ή  ψνχή  αυτόν  μετ  αυτού· 

(23)πόνος  αγρυπνίας   και  χολέρας   και  στροφός  μετά  ανδρός  (23) 
άπληστον. 

21  και  ει  εβιάσθης  εν  εδεσμασιν,  21(25) 
ανάστα  μεσοπορων,  και  άναπανση. 

22ακουσόν  μου,  τεκνον,  και  μη  εζουδενήσης  με,  22  (26) 
και  έπ'  εσχάτω  εϋρησεις  τους  λόγους  μου. 

^2?)εν  πάσι  τοις  εργοις  σον  γίνου  εντρεχης,  (27) 
1ί  £  και  πάν  άρρώστημα  ού  μη  σοι^  απάντηση. 

23Χαμπρ6ν  επ'  αρτοις  ευλογήσει  χεΐλη,  23  (28) 
και  μαρτυρία  της  καλλονής  αυτού  πίστη· 

2Απονηρω  επ'  αρτω  διαγογγνσει  πόλις,  24  (29) 
και  η  μαρτνρία  της  πονηρίας  αυτού  ακριβής. 

25Έι>  ο'ίνω  μη  άνδρίζον,  25  (30) 
7τολλούί  γαρ  άπώλεσεν  ό  οίνος· 

26κάμινος  δοκιμάζει  στόμωμα  εν  βαφη,  26  (31) 
ούτως  οίνος  καρδίας  εν  μάχη  ϋπερηφάνων. 

2?εφισον  ζωης  οίνος  άνθρώπω,  ζη  (32) 
εάν  πίνης  αυτόν  μετρώ  αυτοΰ· 

ΐ33>τίς  ζωή  ελασσουμενω  ο'ίνω ;  (33) 
<35)και  αυτός  εκτισται  εις  ευφροσύνην  άνθρωποις.  (35) 

2Β  άγαλλίαμα  καρδίας  και  ευφροσύνη  ψνχής  28  (36) 
οίνος  πινόμενος  εν  καιρώ  αυτάρκης· 

29 πικρία  ψνχής  οίνος  πινόμενος  πολνς  29(39) 
εν  ερεθισμω  και  άντιπτώματι. 

30 πληθύνει  μεθη  θνμον  άφρονος  εις  πρόσκομμα,  3°  (4°) 
ελαττών  Ισχυν  και  π ροσποιών  τραύματα. 

ΚΑΟ       19  ασθμαίνει]  ασθενεί  0  20  υγείας  (-γιας  Β*ΧΟ)]  νγιειας  Β^Α  | 
πονος]  +  δε  Κ  |  αγρυπνειας  Β*  (-νιας  Β13)  |  στροφός]  στρεφόμενος  Χ*  (στροφ. 
&ίε·3)  21  εν  εδεσμασιν]  ενδεσμασιν  ̂   \  μεσοπορων  ς\Ζ·Ά]  μεσοπωρων  ΒΑΟ 
μεσοπωρον  Κ*  22  εξουδενωσης  ς$Α^  \  εσχατω  ΒΚ*]  έσχατων  Ν0·3 
έσχατου   Α  Ο  |  τασιν  ̂   |  εργοις]  λογοις  Α  23  μαρτυρία]   ρΓ  η  Χε·3Α 
26  δοκιμα^βι]  δόκιμα  (δίο)  ̂ *  Κ03)  δοκιμάζεις  Α  27  «ττισομ  Α  | 
ανθρωπω]  ανοϊς  ̂ Α  |  μετρώ]  ρΓ  εν  Κ0·3  |  οινω]  ρι·  εν  Κ0·3  οίνου  Α  |  ανθρωνοις] 
ανων  Κ*  (ανοϊς  Κε·3)  29  πΐϊΌμβϊΌϊ]  γινόμενος  Α  |  αντιτττωμα  Ν*  (-ματι 
&\ε·3)         30  προσσκομμα  Α 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ         (XXXII  ΐ6)  XXXV  12 

(41)  31       31  *ν  συμποσίω  ο'ίνον  μή  έΧέγξης  τον  πΧησ'ιον, 
και  μή  εζου&ενήσης  αυτοί/  εν  ευφροσύνη  αυτού· 

(42)  {42)Χόγον  όνειδισμοϋ  μή  ε'ίπης  αυτω, 
κα\  μή  αυτόν  θΧίψης  εν  απαιτήσει. 

ι        1'Ιίγουμενόν  σε  κατέστησαν  ;  μη  επαιρου· 
γίνου  (ν  αύτοϊς  ως  εις  εξ  αυτών, 

ντισον  αυτών  και  ουτω  κασισον 
(8)  "φρό 

2        2  κα\  πάσαν  τήν  χρείαν  σου  ποιήσας  άνάπεσε, 
(3)  ί3)ίΐ/α  εύφρανθης  δι  αυτούς, 

και  ευκοσμίας  χάριν  Χάβης  στεφανον. 

(4)  3        3Αά\ησον,  πρεσβύτερε,  πρέπει  γαρ  σοι, 
(5)  (5)6ΐ>  άκριβεϊ  επιστήμη,  κα\  μή  εμπόδισης  μουσικά. 
(ό)  4        *οπου  ακρόαμα,  μή  έκχέης  ΧαΧιάν, 

κα\  ακαίρως  μη  σοφίζου. 

(7)  5        5σφραγ\ς  άνθρακος  έπι  κόσμω  χρυσώ, 
σύγκριμα  μουσικών  εν  συμποσίω  οίνου· 

(δ)   6        6εν  κατασκευάσματι  χρυσώ  σφραγ\ς  σμαράγδυυ, 

μεΧος  μουσικών  βφ'  ήδεΐ  ο'ίνω. 
(ίο)  7  7ΧάΧησον,  νεανίσκε,  εΐ  χρεία  σου, 
(ιι)  ^μόΧις  δ\ς  εάν  επερωτηθής' 
(12)  8        8κεφαΧαίωσον  Χόγον,  εν  όΧίγοις  ποΧΧά· 

γίνου  ώς  γινώσκων  και  Άμα  σιωπών. 
(13)  9        9*ν  ̂ σω  μεγιστάνων  μή  εζισάζου, 

κα\  ετέρου  Χέγοντος  μή  ποΧΧά  άδοΧέσχει. 

(14)  ίο       10 προ  βροντής  κατασπεύδει  αστραπή, 
κα\  προ  αισχυντηρού  προεΧεύσεται  χάρις. 

(ι$)  ιι       11  έν  ώρα  έξεγείρου  και  μή  ούράγει, 
άπότρεχε  εϊς  οίκον  κα\  μή  ραθύμει· 

(ιό)  ΐ2       1Ζέκει  παίζε  και  πο'ιει  τα  ενθυμήματά  σου, 
κα\  μή  άμάρτης  λόγω  ύπερηφάνω. 

31  εζουδενωσητ  Κ  εξουθένωσης  Α  XXXV  1  ηγουμενον]  ρν  ττ  ηγΧμνώΙ  Κ  Λ 
βΐ>ίοίπΐί  ϋεχίΓ  |  οπ1  6„  ̂   |  0„τω$  ΚΑ  |  κάθισε  Α  2  αναπεσον  Α  |  στεφανον] 
ρΓ  τον  Ν*Α  ρΓ  δι  αυτών  Νς·α  3  ακριβή  Α  |  οιη  και  Κ*  (ηαΐ)  />-  ΚεΛ) 
5  συνκριμα  \&Α  |  συμπόσια  Α  6  ζσμαραγδου  £\*  (σμ.  Κ?)  8  οιη  λογον 
Κ  |  οιη  ω*  Α  9  εξισαζου]  εζουσια'ζου  Κ  11  εν]  κεν  Κ*  (κ  ίϋΰρΐΌο  Κ?)  | 
ραθυμει]  αθυμει  Α       12  αμαρτης]  αμαρτία  και  ̂ *  (αμαρτης  £\,:··1)  αμαρτησης  Α 
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XXXV  13  (XXXII  17)         ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 

Β       13  και  επ\  τούτοις  ενλόγησον  τον  ποιήσαντά  σε  ΐ3  (17 
και  μεθνσκοντά  σε  άπο  των  αγαθών  αντον. 

14Ό  φοβούμενος  Κνριον  εκδίδεται  παιδίαν,  ΐ4  (ι8 
και  οι  όρθρ'ιζοντες  ενρήσονσιν  ενδοκίαν 

15 6  ζητών  νόμον  εμπλησθήσεται  αντον,  ΐ5  (19 
κα\  6  νποκρινόμενος  σκανδαλισθήσεται  εν  αντω· 

ι6οι  φοβούμενοι  Κνριον  ενρήσονσιν  κρίμα,  ιό  (20 
κα\  δικαιώματα  ώς  φώς  έξάψονσιν. 

17 άνθρωπος  αμαρτωλός  εκκλινεΐ  ελεγμόν,  17  (ζι 
κα\  κατά  το  θέλημα  αντον  ενρήσει  σνγκριμα. 

τ8άνήρ  βονλής  ον  μή  παρ'ιδη  διανόημα,  ι8  (22 
αλλότριος  κα\  νπερήφανος  ον  καταπτήξει  φόβον, 

(23)και  μ€τά  το  ποιησαι  μετ   αντον  ανεν  βονλης.  (23 
19ανεν  βονλης  μηθεν  ποίησες,  19  (24 

και  εν  τώ  ποιησαι  σε  μη  μεταμελον. 

20 εν  όδω  άντιπτώματος  μη  πορενον,  2ο  (25 
και  μη  προσκόψης  εν  λιθώδεσιν 

21  μή  πιστενσης  εν  όδω  άπροσκόπω,  2ΐ 
22 και  άπο  τών  τέκνων  σον  φνλαξαι.  22(26 

23 εν  παντΧ  εργω  πίστενε  τη  ψνχη  σον,  23  (27 
και  γάρ  τοντό  εστίν  τήρησις  εντολών. 

24  ό  πιστενων  νόμω  προσέχει  εντολαϊς,  24  (28) 
και  ό  πεποιθώς  Κνρίω  ονκ  ελαττωθήσεται. 

ττω  φοβονμενω  Κνριον  ονκ  απαντήσει  κακόν,  ι 
αλλ   εν  πειρασμω  και  πάλιν  εξελεϊται. 

2άνήρ  σοφός  ον  μισήσει  νόμον,  ι 
ό  δε  νποκρινόμενος  εν  αντω  ώς  εν  καταιγίδι  πλοϊον. 

3  άνθρωπος  σννετός  ενπιστενσει  νόμω,  3 
και  6  νόμος  αντω  πιστός  ̂   ώς  ερώτημα  δικαίων. 

4ετοίμασον  λόγοι/  και  όντως  άκονσθήση,  4 
σννδησον  παιδείαν  και  άποκρίθητι. 

ΜΑ       14  Κνριον]  ρΓ  τον  Κ  |  εκδεξεται]  εκλέξετε  (δίο :  εοηιαι)  Βι,?(:?  |  παιδείαν 
Β3ΐ}Α  15  εμπλησθήσεται]  επιλησθησεται  Κ*  (εμττλ.  Κ0·3)  16  κρίμα] 
χάριν  Ν*  (κρίμα  Ν0·3)  17  εκκλειν\  Β*νίά  εκκλεινει  Β3  (εκκλινει  Β11) 
18  και  μετα... βουλής]  ρΓ  αδίβπδο  Κε·3  19  μηδέν  Α  21  μη]  ρΓ  και  Α 
24  εντολή  Ν  εντολής  Α  XXXVI  1  Κνριον]  ρΓ  τον  Κ  [  β^βλβιται]  +  αντον 

2  υποκρινομενοί]  εννττοκρ.  Ν  3  εμπιστενσει  Β15 Α  |  ερώτημα] 
βπερωτημα  Κ  |  δίκαιων]  δήλων  ΚΑ  4  παιδιαν  ΚΑ  |  και  2°]  + όντως  Κ 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ (XXXIII  17)  XXX  25 

5  5τροχος  αμάξης  σπλάγχνα  μωρού,  Β 
και  ως  άξων  στρεφόμενος  6  διαλογισμός  αύτού. 

6  6ΐππος  είς  οχείαν  ως  φίλος  μώκος, 
ύποκάτω  παντός  επικαθημενου  χρεμετίζει. 

η        7  δια  τί  ήμερα  ημέρας  υπερέχει, 

κα\  πάν  φως  ημέρας  ενιαυτού  αφ*  ηλίου; 
8        8 εν  γνώσει  Κυρίου  διεχωρίσθησαν, 

κα\  ήλλοίωσεν  καιρούς  και  εορτάς· 

(ίο)  9        9άπ*  αύτών  άνύψωσεν  και  ηγίασεν, 
κα\  εξ  αυτών  εθηκεν  εϊς  αριθμόν  ημερών. 

ίο       10  και  άνθρωποι  πάντες  άπο  εδάφους, 
και  εκ  γης  εκτίσθη  Αδάμ· 

ιι       11  εν  πλήθει  επιστήμης  Κύριος  διεχώρισεν  αυτούς, 
και  ηΧλοίωσεν  τάς  όδούς  αυτών 

ΐ2       Ί2εξ  αύτών  εύλόγησεν  και  άνύψωσεν, 
και  εξ  αύτών  ηγίασεν  κα\  προς  αύτον  ηγγισεν 

απ*  αύτών  κατηράσατο  και  εταπείνωσεν, 
και  άνεστρεψεν  αύτούς  άπο  στάσεως  αύτών. 

13       Ι3ώϊ  πηλός  κεραμεως  εν  χειρϊ  αύτού, 
(14)  (14)πάσαι  αι  όδοι  αύτού  κατά  την  εύδοκίαν  αύτού· 

ούτως  άνθρωποι  εν  χειρι  τού  ποιησαντος  αύτούς, 
άποδούναι  αύτοίς  κατά  την  κρίσιν  αύτού. 

(ι$)  14       14άπεναντι  τού  κακού  το  αγαθόν, 
και  απέναντι  τού  θανάτου  η  ζωή· 
ούτως  άπεναντι  εύσεβούς  άμαρτωλός. 

5  5       15 και  ούτως  εμβλεψον  εις  πάντα  τά  εργα  τού  ύψιστου, 
δύο  δυο,  εν  κατεναντι  τού  ενός. 

(ιβ)  ι6&    ι6&Κάγώ  έσχατος  ήγρύπνησα, 
χχχ        25  5ζ5ώί  καλαμωμένος  οπίσω  τρυγητών  §0 

(17)         '1Ί)εν  ευλογία  Κυρίου  έφθασα, 
και  ως  τρυγών  επληρωσα  ληνόν. 

6  οχειαν  ΒΚ°·Η]  οχειον  Κ*  {-χιον  Α)  |  οπί  ω$  &$ε·3  |  μωκος]  μωρός  Ν0  ;ι  |  χρε-  ̂ ΑΟ 
μετισει  Α  9  αυτών  ι°]  ων  δΐιρ  Γίΐδ  Αη  |  ηγίασεν  κ.  ανυψωσεν  Κ  10  εκτί- 

σθη εκ  γης  ̂   12  ηυΧογησεν  ΚΑ  \  εταπείνωσεν]  προς  αυτόν  ηγγισεν 
Α  |  απο  στάσεως]  απο\  αποστάσεως  (?  απο  βίδ  δοι-)  Α  13  ττηΧον  Κ*  (-λο? 
Κς·3)  14  ευσεβούς]  ρΓ  του  Κ  15  οιη  εν  Ν  XXX  25  καλαμωμένος] 
καλαμενος  Ν*  (καλαμωμ.  Κ0·3)  καλαμουμενος  € 
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XXX  26  (XXXIII  18)  ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 

26 κατανοήσατε  οτι  ουκ  εμο\  μόνω  (κοπίασα, 

26  (ι8) 

αλλά  πασιν  τοις  ζητονσιν  παιδείαν. 

27 ακούσατε  μον,  μεγιστάνα  Χαον, 

27  (19) 

και  οι  ηγούμενοι  εκκΧησίας,  ενωτίσασθε. 

2δυίώ  και  γνναικ'ι,  άδεΧφώ  και  φιλω 

28  (2ο) 

μή  δως  εξονσίαν  επ\  σε  εν  ζωη  σον 
και  μή  δως  ετερω  τα.  χρήματα  σον, 

Ίνα  μή  μεταμεΧηθε\ς  δ%  περ\  αυτών. 
29εως  ετι  ζής  και  πνοή  εν  σοι,  μή  άΧΧάξης  σεαντον 

πάση  29  (21) 

σαρκ'ι. 3° κρεϊσσον  γάρ  εστίν  τά  τέκνα  δεηθήναί  σον 3°  (22) 
η  σε  εμβΧεπειν  είς  χείρας  νιων  σον. 

31  εν  πάσι  το7ς  εργοις  σον  γ'ινον  νπεράγων, 

3ΐ  (*3) 

μή  οως  μωμον  εν  τη  Οοξη  σον. 
32εν  ήμερα  σνντεΧείας  ημερών  ζωής  σον 

32  (24) 

και  εν  καιρώ  τεΧεντής  διάδος  κληρονομίαν. 
33χορτάσματα  και  ράβδος  και  φορτία  ονω, 33  (25) 

άρτος  και  παιδεία  και  έργον  οίκετη. 

34  (26) 
3*εργασαι  εν  παιδί,  και  ενρήσεις  άνάπανσιν 

ανες  χείρας  αντώ,  και  ζητήσει  ε\ενθερίαν. 
35ζνγ6ς  και  ιμάς  κάμψονσιν  τράχηΧον, 

35  (?ν 

και  οίκετη  κακούργω  στρεβΧαι  και  βάσανοι· 
3βεμβαΧε  αντον  είς  εργασίαν,  ινα  μή  αργή, 36  (28) 

37  ποΧΧήν  γάρ  κακίαν  έδίδαξεν  ή  αργία· 37  (29) 

3®είς  εργα  κατάστησον  καθώς  πρέπει  αντώ, 
33  (3ο) 

καν  μή  πειθαρχή,  βάρννον  τάς  πεδας  αντον. 
και  μή  περισσεύσης  εν  πάση  σαρκί, 

και  ανεν  κρίσεως  μή  ποίησης  μηδέν. 
39  (*■) 39 ει  εστίν  σοι  οίκετης,  εστω  ώς  σύ, 

οτι  εν  αιματι  εκτησω  αντόν 

ΚΑΟ       26  εκοπιασατε  £  |  αλλα]+{Γ  Κ0·3  |  ττασι  <Ζ  \  ζητουσιν  (-σι  €)]  εκζητουσιν 
Κε·3  |  παιδειαν  (-διαν  ΚΑ)]  σοφιαν  0  27  οι  ηγούμενοι]  οηι  οι  Κ 
29  πάση]  ρΓ  εν  Κα3ΑΟ  31  πασιν  ΚΑ  |  υπερα^ων]  υπεράνω  ̂   \  μη]  ρν 
κ  Κ0·3  32  συντελιας  Ο  33  χορτάσματα]  χόρτασμα  Α  ρΓ  περί  δούλων 
(>Λ™*ηί58ϋ5αηΐ?ιη8  |  <χ/>το$]  ρ  γ  #  δόνλώ  Β3?ι>!  |  παίδια  Κ  (πεδ.)  ΑΟ  \  οητ  και 
4°  Κ*  (ηαο  κ  Κε·3)  34  ζητήσει*  Κ* Α*  (-σβι  Κε·3Α?)  0*ΓοΛ  {τησει  ελευθ. 
δΐιρ  Γ3.5  Ο)  35  τραχηλον  καμψουσϊ]  ΚΑ  τραχ.  καμπτονσιν  0  37  7το\\>7 
Ο*  (ι/  δαρεΓδΟΓ  0?νίά)  38  οηι  αυτού  Β3ΐ3Κ*  (ηαΐ)  Κ°3)  ΑΟ  |  ερ]  επι  ΚΑΟ 
39  συ]  σοι  Ο 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ  (XXXIV  14)  XXXI  Μ 

ει  εστίν  σοι  οικετης,  αγε  αυτόν  ως  σεαυτον,  Β 

οτι  ώς  η  ψνχη  σου  επιδεησις  αντώ' 
(32)  4ο       Α°εάν  κάκωσης  αυτόν  και  άπάρας  άποδρα, 
(33)  (33)6ΐ/  ποία  όδω  ζητήσεις  αυτόν; 

ι        ΙΚενάϊ  εΧπίδες  κα\  ψευδείς  άσυνετω  άνδρί, 
και  ενύπνια  άναπτεροΰσιν  άφρονας. 

2  2ώς  δρασσόμενος  σκιάς  και  διώκων  ανεμον, 
οΰτως  6  επέχων  ενυπνίοις· 

3  3τούτο  κατά  τούτου  ορασις  ενυπνίων, 
κατεναντι  προσώπου  ομοίωμα  προσώπου. 

4  Αάπο  ακαθάρτου  τ'ι  καθαρισθησεται; 
και  απο  ψευδοί/ς  τ'ι  άΧηθευσει ; 

5  $  μαντεϊαι  και  οίωνισμοί  και  ενύπνια  μάταια  εστίν, 

(6)καί  ως  ώδινούσης  φαντάζεται  καρδία."* 
6  6εάν  μη  παρά  Ύψιστου  άποσταΧη  εν  επισκοπή, 

μη  δως  εις  αυτά  την  καρδίαν  σου· 
7  ποΧΧούς  επΧάνησεν  τά  ενύπνια, 

κα\  εξεπεσον  εΧπίζοντες  επ'  αύτοϊς. 
8  *άνευ  ψεύδους  συντεΧεσθησεται  νόμος, 

και  σοφία  στόματι  πιστω  τεΧείωσις. 

9  9Άνήρ  πεπαιδευμένος  εγνω  ποΧΧά, 
κα\  6  ποΧυπειρος  εκδιηγήσεται  συνεσιν 

ίο       Ι0όί  ουκ  επειράθη  όΧίγα  οίδεν, 
ιι  ΙΓό  δε  πεπΧανημενος  πΧηθυνεΊ  πανουργίαν. 
ΐ2       12  πολλά  εώρακα  εν  τη  άποπΧανησει  μου, 

και  πΧε'ιονα  των  Χόγων  μου  σύνεσίς  μου· 
ΐ3       13πΧεονάκις  εως  θανάτου  ε κινδύνευσα, 

κα\  διεσώθην  τούτων  χάριν. 

14       14 πνεύμα  φοβούμενων  Κύριον  ζησεται, 

39  οπι  βι  2°  Κ*  (ΙίςΛ  Νε·:ι)  |  σεαντον]  αδελφον  ΝΑΟ'  |  επιδεησεις  Ι5ΝΑ  επι·  ΝΑΟ 
δεησι  €  40  απαραί]  ϊη  πα  Γα$  αΐίς  Β*  XXXI  2  ενυπνίοισ']  γ>τ 
ο  Ν*  (ΐπιρΓοΙ;  ο  Κ0·*)  3  τοντου]  τούτο  Κ  4  απο  ι°]  ρτ  και  Α 
5  μαντιαι  6  πάρα  Ύψ.  αποσταλη]  αποστ.  παρα  Τψ.  Κ  απο  Ύψ. 
αποστ.  Α  7  πολλούς]  +  γαρ  Α  |  εξέπεσαν  Κ  |  επ]  εν  Κ*  (επ  Κ0·*) 
9  πεπαιδευμένος]  πεπλανημένος  δίΑ*νίύ  (αιδεν  8ΐιρ  Κϊδ  Α1"1)  10  επειραθη] επιρασΟη  Κ  11  πανουρτγειαν  Α  12  εορακα  ΚΑ  |  πλείονα]  τα  πλίο^α 
Κ*  τα  πλείονα  Καα 
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χχχι  15  (χχχιν  15)       σοφία  ςειραχ 

Β  15 ή  γαρ  εΧπ\ς  αυτών  επι  τον  σώζοντα  αυτούς·  ΐ5 
ι6ό  φοβούμενος  Κυριον  ού  μη  εύΧαβηθήσεται,  ιό 

και  ου  μη  δειΧιάσει,  οτι  αυτός  ίΚιτϊς  αυτού. 

17 φοβούμενου  τον  κυριον  μακάρια  η  ψυχή·  \η 
ι8τίνι  επέχει;  κα\  τις  άντιστήριγμα  αυτού;  ιδ 

Ι9οί  οφθαλμοί  Κυρίου  επ\  τους  αγαπώντας  αυτόν,  19 
νπερασπισμος  δυναστείας  κα\  στήριγμα  Ισχύος, 

σκέπη  άπο  καΰσωνος  και  σκέπη  άπο  μεσημβρίας, 

120)φυΧακή  άπο  προσκόμματος  και  βοήθεια  άπο  πτώματος· 
20άνυψών  ψνχήν  και  φωτίζων  οφθαλμούς,  ίο 

"ιασιν  διδούς  ζωή  ν  και  εύΧογίαν. 

2'θυσιάζων  εξ  άδικου,  προσφορά  μεμωκημενη,  2ΐ 
22  και  ουκ  εις  εύδοκίαν  μωκήματα  άνομων  22 

23ονκ  ευδοκεί  6  ύψιστος  εν  προσφοραις  άσεβών,  23 
ουδβ  εν  πΧήθει  θυσιών  εξιΧάσκεται  αμαρτίας. 

2Αθύων  υιον  έναντι  του  πατρός  αυτού  ·  24 
ό  προσάγων  θυσίαν  εκ  χρημάτων  πενήτων. 

25 άρτος  επιδεομενων  ζωή  πτωχών,  25 
ό  άποστερών  αυτήν  άνθρωπος  αιμάτων 

26  φονεύων  τον  πΧησίον  ό  άφαιρούμενος  συμβίωσιν,  26 
27  και  εκχεων  αίμα  ό  άποστερών  μισθόν  μισθίου.  27 

2Βε'ις  οικοδομών  και  βί$·  καθαιρών,  28 
τί  ώφεΧησαν  πΧεΐον  ή  κόπου; 

29εΐς  ευχόμενος  και  εις  καταρώμενος,  29 
τίνος  φωνής  εϊσακουσεται  ό  δεσπότης ; 

30 βαπτιζόμενος  απο  νεκρού  και  πάλιν  άπτόμενος  αύτοΰ,  3° 
τί  ώφεΧησεν  τω  Χουτρω  αυτού; 

3Ιοΰτως  άνθρωπος  νηστεύων  επ\  τών  αμαρτιών  αύτοΰ  $ι 
και  πάλιν  πορευόμενος  και  τα  αυτά  ποιών 

της  προσευχής  αύτοΰ  τις  εϊσακουσεται ; 
και  τί  ώφεΧησεν  εν  τω  ταπεινωθήναι  αυτόν  ; 

«Α       15  αυτών]  ω  δηρ  Γαδ  Α1*       16  ου  μη  ι°]  ουδέν  Ν  ττολλα  Α  |  δειλιαση  Β^'"1) 
17  ψοβονμενω  Ν*  (-νου  ̂ \€  Ά)  18  άντιστήριγμα  αυτού]  ϊηιρΓοβ  αντι  Β3ΐί 
αυτού  στήριγμα  Β&?1)?ΝΑ  19  δνναστιας  Ν  |  σκέπη  ι°]  σκεπην  Α  |  πτώ- 

ματος] πτώσεως  Α  21  μεμωκημενη]  μεμωμημενη  Α  22  μωκήματα] 
μωμηματα  Ν°·Ε  (§6(1  αάδΟΓ  ϊη  ηΐ£  δωρήματα)  Α  (α  ι°  δΐιρ  Γαδ  Α3)  24  τον 
πατρός]  οπι  τον  Ν  |  προσαγων]  προσαγαγων  Κ  25  εττενδεομενων  ΝΑ  |  αιττ/ι/] 
αυτοί*  Ν0·*  26  συμβιωσιρ]  εμβιωσιν  ΚΑ  (β^β.)  27  ο  άποστερών]  και 
αποστ.  Α           28  ωφελησεν  Α  |  κο7τουϊ  ΚΑ           30  τω  λουτρω]  ρΓ  «μ  ΝΑ ΊΗ 



ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ  (XXXV  2θ)  XXXII  2θ 

(4) 
{: 

(Λ)  {) 

ΧΌ  συντηρών  νόμον  πΧεονάζει  προσφοράς, 
2θυσιάζων  σωτηρίου  ό  προσεχών  εντοΧαϊς· 

3άνταποδιδούς  χάριν  προσφερων  σεμίδαΧιν, 
4  και  ό  ποιων  ε'Χεημοσύνην  θνσιάζων  αινεσεως. 

5  5  ευδοκία  Κυρίου  άποστηναι  άπο  πονηρίας, 
και  εζιΧασμος  άποστηναι  άπο  άδικίας. 

6  6μη  οφθης  εν  προσώπω  Κυρίου  κενός, 
7  7 πάντα  γαρ  ταύτα  χάριν  εντοΧής. 
8  8  προσφορά  δικαίου  Χιπαίνει  θυσιαστήριον, 

και  η  ευωδιά  αυτής  έναντι  Ύψιστου" 
9  9 θυσία  άνδρός  δικαίου  δέκτη, 

και  το  μνημόσυνον  αυτής  ουκ  επιΧησθήσεται. 

ο       10εν  άγαθω  όφθαλμω  δόξασον  τον  κΰριον, 
καϊ  μη  μικρύνης  απ  αρχήν  χειρών  σου' 

ι       11  εν  πάση  δόσει  ΐΚάρωσον  το  πρόσωπον  σου, 
και  εν  ευφροσύνη  άγίασον  δεκάτην. 

2  Ι2δόί  Ύψίστω  κατά  την  δόσιν  αυτού, 
και  εν  άγαθώ  όφθαλμω  καθ*  εϋρεμα  χειρός· 

3  '3οη  Κύριος  άνταποδιδούς  εστίν, 
και  επταπΧά  ανταποδώσει  σοι. 

4  '4μή  δωροκόπει,  ου  γαρ  προσδένεται- 
5  15 και  μη  επεχε  θυσία  άδίκω, 

οτι  Κύριος  κριτής  εστίν, 

και  ουκ  εστίν  παρ*  αύτω  δόξα  προσώπου. 
6  16 ου  Χήμψεται  πρόσωπον  έπ\  πτωχού, 

καϊ  δεησιν  ήδικημενου  είσακούσεται· 
ι       ,?ού  μη  ύπερίδη  ικετίαν  ορφανού, 

και  χήραν  εάν  εκχέη  ΧαΧιάν. 

8  ι8ούχ\  δάκρυα  χήρας  επ\  σιαγόνα  καταβαίνει, 
9  19 και  ή  καταβόησις  επ\  τώ  καταγαγόντι  αυτά; 
ο       20θεραπεύων  εν  ευδοκία  δεχθήσεται, 

και  ή  δεησις  αύτοΰ  εως  νεφεΧών  συνάψει· 

XXXII  1  προσφοράς  Β*ν'(1ΝΑ]  συμφοράς  Β?  2  θνσιάζων]  θυσία  Α*  «Α 
(γπ^;  'ςων)  4  θυσιαξων]  θυσία  &\*  {-ξων  &Ζ·Λ)  5  εξιλασμοί]  ειλασμος  Κ* 
((ξειλ.  Νε·η)  10  κυριον]  +  θν  Χ  |  μικρυνης]  σμικρυνης  Χ0·3  11  τον 
πρόσωπον    Κ*  (το  πρ.  Κ1  (ν^) α·3)  12  αυτού]  σον  Α  |  ευρεμα]  αιρεμα  Κ 
13  επταπΧα]  επταπΧασια  ΚΑ  |  ανταποδώσει]  ανταποδιδωσειν  (μο)  Κ03  απο- 

δώσει Α  17  υπεριδη]  παριδη  Α  |  ικετιαν  (υκ.  Α*)]  ικετειαν  Ι3α,)  |  χηρα  6* 18  σιαγόνας  Κ  σιαγονει  Α  19  καταβοησις]  καταπτωσις  Χ 
7'5 



XXXII  21  (XXXV  21)  ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 

21  προσευχή  ταπεινού  νεφεΧας  διηΧθεν, 
και  εως  συνεγγίση,  ου  μη  παρακΧηθη· 

και  ου  μη  άποστη  εως  επισκεψηται  6  ύψιστος, 
22 και  κρίνει  δικαίως  καϊ  ποιήσει  κρίσιν. 

5  και  ό  κύριος  ου  μη  βραδύνη 

ούδε  μη  μακροθνμησει  επ*  αύτόίς, 
εως  αν  σύντριψη  δσφύν  άνεΧεημόνων, 

23 και  τοϊς  εθνεσιν  ανταποδώσει  εκδίκησιν 
εως  εξάρη  πΧήθος  υβριστών 

και  σκήπτρα  αδίκων  συντρίψει* 
24  εως  άνταποδώ  άνθρώπω  κατά  τάς  πράξεις  αυτούς 

και  τά  έργα  τών  ανθρώπων  κατά  τά  ενθυμήματα  αύτώι 

25 εως  κρίνη  την  κρίσιν  του  λαοί  αυτού 
και  ευφράνει  αυτούς  εν  τω  εΧεει  αυτοΰ. 

26ώραϊον  εΧεος  εν  καιρώ  ΘΧίψεως  αυτοΰ, 
ως  νεφεΧαι  υετου  εν  καιρώ  άβροχίας. 

1,ΕΧεησον  ημάς,  δέσποτα  6  θεάς  πάντων,  2  και  επίβΧεψον. 
<2)καί  επίβαΧε  τον  φόβον  σου  επ\  πάντα  τά  εθνη- 

3 ε παρόν  την  χεΐρά  σου  επ\  εθνη  άΧΧότρια, 
και  Ιδετωσαν  την  δυναστείαν  σου. 

4ώσπερ  ενώπιον  αυτών  ήγιάσθης  εν  ημϊν, 
ούτως  ενώπιον  ημών  μεγαΧυνθείης  εν  αΰτοΐς· 

5 και  επιγνώτωσάν  σε  καθάπερ  και  ημεΊς  επεγνωμεν, 
οτι  ουκ  εστίν  θεος  πΧην  σου,  Κύριε. 

6εγκαίνισον  σημεία  και  άΧΧο'ιωσον  θαυμάσια, 
7δόζασον  χείρα  και  βραχίονα  δεξιόν 

Άεγειρον  θυμον  και  εκχεον  όργην, 
9εξαρον  άντίδικον  και  εκτριψον  εχθρόν. 

10  σπεΰσον  καιρόν  και  μνησθητι  όρκισμοΰ, 
και  εκδιηγησάσθωσαν  τά  μεγαλεία  σου. 

ΝΑΟ       21  ο  ύψιστος]  κς  Α        22  δικαίως]  δικαιοις  Ν*  (-ω$  Ν0·3)  Α  [  μακροθυμηση 
ΝΑ  |  οηι  αν  Ο  23  ανταποδώσει]  ανταποδιδωσιν  Ο  |  άδικων]  δίκαιων  Α  | 
σύντριψη  ΝΑΟ  24  ανταποδοι  Ν*  (-δω  Ν0·*)  |  κατά  2°]  και  Α  25  εως]  +  αν 
Ν0·3·  |  κρίνει  Ο  |  οηι  και  ευφράνει... ελεεί  αντου  Ο  [  ελβει]  βλβι  Α  26  ωραιον] 
ρΓ  ω*  Ν  |  οπι  αυτού  Ν  |  ω$]  εως  Ν*  (ως  Ν0·3)  XXXIII  1  οηι  δέσποτα  Α 
3  ιδετωσαν  την]  επι  εθνη  ταν  (δίο)  Ν*  (ιδ.  την  Κ0·3)  |  δυναστιαν  ΑΟ  4  η-για- 
σθης]  εθαυμασθης  Ν*  (τ?γ.  Νε·3)  [  μεγαλυνθης  Ν*  {-θιης  Ν1  <Γοη>)  Ο  5  επε- 

γνωμεν] +  σε  ΝΑ  6  ενκαινισον  Ν  10  ορκισμου]  ορισμού  Ν  όρκων  Ο 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ  XXXVI  27 

ιι       11  εν  όργη  πνρος  καταβρωθητω  6  σωζόμενος,  ·  Β 
και  οι  άδικοΰντες  τον  Χαόν  σον  ενροισαν  άπώΧειαν. 

ΐ2       12 σύντριψον  κεφάλας  αρχόντων  έχθρων, 
Χεγόντων  Ουκ  εστίν  πΧην  ημών. 

(13)  τ3*    ̂ σύναγε  πάσας  φνΧάς  Ίακώβ,^ 

XXXVI         ι6ΐ)         ι6ΐ5και  κατακΧηρον  ομησεις  αυτούς  καθώς  άπ*  αρχής. 
(14)  17       17  εΧεησον  Χαόν,  Κύριε,  κεκΧημενον  επ'  ονόματι  σον, 

καϊ  ΊσραήΧ  ον  πρωτογόνω  ώμοίωσας. 

(15)  ι8       18 οίκτείρησον  πόΧιν  αγιάσματος  σον, 
ΊερονσαΧημ,  πόΧιν  καταπαύματός  σον 

(ιβ)  19       19πΧήσον  Σιών  άρεταΧογίας  σον, 
καϊ  άπο  της  δόξης  σον  τον  Χαόν  σον. 

(17)  2ο       20δό$·  μαρτύρων  τοις  εν  άρχη  κτίσμασίν  σον, 
καϊ  εγειρον  προφητείας  τάς  επ'  ονόματι  σον 

(18)  21       2Ιδό$·  μισθόν  τοίς  νπομενονσίν  σε, 
και  οι  προφήταί  σον  εμπιστενθητωσαν. 

22       22εϊσάκονσον,  Κύριε,  δεησεως  των  ικετών  σον 

(19)  (Ι9)κατά  την  ενΧογίαν  5 Ααρών  περ\  τον  Χαου  σον, 
καϊ  γνώσονται  πάντες  οι  επ\  της  γης 

οτι  Κύριος  εί,  ό  θεος  τών  αϊώνων. 

(20)  23       23 Παι/  βρώμα  φάγεται  κοιΧία, 
εστίν  δε  βρώμα  βρώματος  κάΧΧιον. 

(21)  24       2*φάρυγζ  γεύεται  βρώματα  θήρας, 
όντως  καρδία  συνετή  Χόγονς  ψευδείς. 

(22)  25       25 καρδία  στρεβΧή  δώσει  Χύπην, 
καϊ  άνθρωπος  πολύπειρος  ανταποδώσει  αύτω. 

(23)  26       26 πάντα  άρρενα  επιδέχεται  γννή, 
εστίν  δε  θνγάτηρ  θνγατρός  κρεϊσσον. 

(24)  27       27  κάΧΧος  γυναικός  ΐΧαρύνει  πρόσωπον, 

11  καταβρωθιητω  Α*  \  ο  σωζόμενος]  ο  μη  σωξ.  Κ*  (ίΐϊΐρπ)1:>  μη  61  ρΓ  ο  ασε-  ΝΑΟ 
βη$  Κ0·3)  |  αδικονντες]  κατοικονντες  Α*νί<^  κακουντες  (τα*  τοι)  ΑΆ  |  απωλιαν  Κ 
13  σνναγε]  συναγαγε  Α  συναγ άγεται  Ο*  σνναγαγε  τα$  Ονκ1  XXXVI 16*5  κα- 
τακληρονομησεις  (νκΐ  ρΓαβί)]  κατ  ε  κληρονόμησα  ΒΚΑΟ  17  οιη  Κνριε  Κ  | 
πρωτογόνω]  ττρωτοτοκω  Κ.00-  18  πολιν  2°]  τόπον  ΚΑ  19  ττλησον  13*° ΚΑ] 
πλησίον  Β1»  |  αρεταΧογιας]  αραι  (αρε  ΚΑ)  τα  Χογια  Β1ιΚΛν,<1  20  προφητιας 
Α  |  τας  επ]  οπι  τα$  Κ*  (ΗλΙ)  Κ0··"1)  21  εμπιστενθησονται  ΚΑ  22  ικετών] 
οικετων  ΚΑ  |  Χαου]  νιου  Κ*  (λαον  Χ,11*)  \  Κνριος  ει]  συ  ει  κ}  Κ  24  φαρνγξ] 
βαρνγξ  Α  |  7ενσεται  £  26  θνγατηροϊ  Κ*  (77  ίιηρΓοΙ)  Κ1  ροϋΐχ'ίΐ  Γ&δ)  | 
κρισσων  ΚΑ 
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XXXVI  28 ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 

και  ύπερ  πάσαν  επιθυμίαν  άνθρωπου  νπεράγεί' 
28εΙ  εστίν  επ\  γλώσσης  αυτής  έλεος  και  πραύτης,  28  (25) 

ουκ  εστίν  6  άνήρ  αυτής  καθ*  υιούς  ανθρώπων. 
29ό  κτώμ€νος  γυναίκα  ενάρχεται  κτήσεως,  29  (26) 

βοηθόν  κατ1  αυτόν  και  στύλον  αναπαύσεως. 
30 ου  ουκ  εστίν  φραγμός,  διαρπαγήσεται  κτήμα-  3°  (2ί) 

και  ου  ουκ  εστίν  γυνή,  στενάζει  πλανώμενος. 
ντίς  γαρ  πιστεύσει  εύζώνω  Χηστβ  31  (2§) 

σφαλλομενω  εκ  πόΧεως  είς  πόλιν; 
ούτως  άνθρώπω  μή  εχοντι  νοσσιάν 

και  καταλύοντι  ου  εάν  όψίση. 

1Πα?  φίλος  ερεϊ  Έφίλίασα  αύτω  κάγώ·  ι  XXXVII 
αλλ'  εστίν  φίλος  ονόματι  μόνον  φίλος. 

~ούχ\  λύπη  εν  ι  εως  θανάτου  ι 
^εταίρος  και  φίλος  τρεπόμενος  είς  εχθραν ;  (2) 

3 ω  πονηρόν  ενθύμημα,  πόθεν  ενεκυλ'ισθης  3 
καλυψαι  την  ζηράν  εν  δολιότητι; 

4 εταίρος  φίλου  εν  ευφροσύνη  ήδεται,  4 
και  εν  καιρώ  θλίψεως  εσται  απέναντι· 

5 εταίρος  φίλω  συνπονεϊ  χάριν  γαστρός,  5 
έναντι  πολέμου  λήμψεται  άσπίδα. 

6 μή  επιλάθη  φίλου  εν  τη  ψυχή  σου,  6 
και  μή  άμνημονήσης  αυτού  εν  χρήμασίν  σου. 

7  πάς  σύμβουλος  εξαίρει  βουλήν,  7  (δ) 
αλλ'  εστίν  συμβουλεύων  εϊς  αυτόν. 

8άπό  συμβούλου  φύλαξον  τήν  ψυχήν  σου,  8  (9) 
και  γνώθι  πρότερον  τις  αυτού  χρεία· 
και  γαρ  αυτός  εαυτώ  βουλεύσεται, 

^'  ̂μή  ποτε  βάλη  επι  σοι  κλήρον,  (ίο) 
9καί  εϊπη  σοι  ̂ Καλή  ή  όδός  σου,  9  (") 

29  αναπαύσεως]  ΙίΐιΐΓ  ι  Ιίί:  ροδί  ε  Α  31  σφαλλομενω]  αφαλλομενω  ΝΑ 
XXXVII  1  οιη  αντω  ΚΑ  2  ενι]  μένει  Β* &*)&*·*  (-νι)  |  εταίρος]  έτερος  Ν 
(ίΐεπι  4>  5)  I  €χθρον  Α  5  φι\ω  σννπονει  (σνμπ.  Β13)]  συνπονεϊ  φιλώ  Ν  | 
έναντι]  απέναντι  Α  6  επιλαθον  Α  |  ψι  ϊηοορ  Κ*  (ψνχ.  Κ1  ροδιές  |  αμνη- 
μονησης]  μνημόνευσης  Ν*  (αμνημ.  Νε·α)  |  αυτοί»]  αντω  Α  7  εξάρει  Ν* 
(εξαίρει  |  εστίν]  +  σοι  Ν  |  αντον  (ντον  δΐιρ  ταδ  Β3)]  εαυτόν  Β3  (ε  ηοη  ίιΐδί 
ΒΒ)  Κ  8  την  ψυχην]  οχά  την  Ν*  (Ιιαβ  Να·3)  |  οπι  και  ι°  Χ*  (ΙιαΒ  Ν^)  | 
εαντω]  ρΓ  εν  Ν 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ  XXXVII  2θ 

και  στήσεται  εξ  Εναντίας  Ιδεϊν  τό  συμβησόμενόν  σοι.  Β 

(7)  ίο       10/χί)  βουΧεύου  μετά  του  ύποβΧεπομενου  σε, 
και  άπο  των  ζηΧούντων  σε  κρύψον  βουΧήν 

(12-14)11     *ιιμετά  γυναικός  της  αντιζήλου  αυτής  §0 
και  μετά  δειλοί)  περί  πολέμου 

και  μετά  εμπόρου  περί  μεταβολίας 
και  μετά  αγοράζοντος  περ\  πράσεως, 

μετά  βασκάνου  περί  ευχαριστίας 
και  μετά  άνελεήμονος  περί  χρηστοηθείας, 

μετά  οκνηρού  περί  παντός  έργου 
και  μετά  μισθίου  άψεστίου  περϊ  συντέλειας, 

οϊκετη  αργώ  περί  πολλής  εργασίας, 

μη  επεχε  επ\  τούτοις  περ\  πάσης  συμβουΧίας- 
(15)  12       12αλλ'  η  μετά  ανδρός  ευσεβούς  ενδελεχιζε, 

ον  αν  επιγνώς  συντηρουντα  εντολάς, 

(ιό)         1ι6)δρ  εν  τη  ψυχή  αύτοΰ  κατά  την  ψυχήν  σου, 
και  εάν  πταίσης  συναΧγησει  σοι. 

(17)  ΐ3       13  και  βουΧην  καρδίας  στήσον, 
ου  γάρ  εστίν  σοι  πιστότερος  αυτής· 

(ιδ)  14       1ΑψνΧν  ανδρός  άπαγγεΧΧειν  ενίοτε  εΧωθεν 
η  επτά  σκοποί  επ\  μετεώρου  καθήμενοι  επ\  σκοπής. 

(19)  ΐ5       15  και  επ\  ττασι  τούτοις  δεήθητι  Ύψιστου 
ΐνα  ευθύνη  εν  άΧηθεία  την  όδόν  σου. 

(20)  ι6       16 αρχή  παντός  έργου  λόγος, 
και  προ  πάσης  πράξεως  βουΧη. 

(2Ι)  ι8       17"ίχνος  άΧΧοιώσεως  καρδία·  ι8τεσσερα  μερη  ανατέλλει, 
αγαθόν  και  κακόν,  ζωή  και  θάνατος, 
και  κυριεύονσα  ένδελεχώς  αυτών  γΧώσσά  εστίν. 

(22)  19       19 εστίν  άνήρ  πανούργος  και  ποΧΧών  παιδευτής, 
και  τη  ίδια  ψυχή  εστίν  άχρηστος. 

(23)  2ο       20 εστίν  σοφιζόμενος  εν  Χόγοις  μισητός, 

11  της  αντίζηλου]  ρΓ  περι  ΝΑΟ  |  οιη  και  2°Β3ΐ)ΧΑ€  |  έμπορου]  ευπόρου  ΝΑΟ 
Ο  |  μεταβολής  Ν  |  ανελεημονος]  ελεήμονος  Ο  |  οπι  και  ε°  ̂ *  (1ΐ3.1>  κ  Κ0·*)  | 
αφεστιου]  εφεστιου  Κ*  ̂   (επεστ.)  επαιτιου  Νεα  (επετ.)  Α  |  €7τι]  ι  δΐιρ  Γ3.5  3  ίεΓβ 
1ΪΙΙ  ΐη  Α  I  περι  πάσης  συμβουλιας]  οπι  πάσης  Α  επι  παση  συμβούλια  Ο 
12  ον]  ο  Ο  I  αν]  εαν  Κ  |  επιγνω  Α       13  καρδιαν  Κ*  (-διας  &  14  καθή- 

μενοι επι  μετέωρου  επι  σκοπης  Κ  15  7τασι]  πα  κυρ  ταδ  Β1ϊίΛ  |  αληθια  Ο 
17  καρδίας  Β^^ α Α€  +  προσ[ωπον]  €  18  τέσσαρα  Β*  |  κυριευουσα  (κυ- 

ρίευσα Ν)]  ρΓ  τ;  ΑΟ  |  ενδελεχωϊ  αυτά»/]  ε//δ*.  αυτω  Α  αυτών  ενδ.  Ο  19  οπι και  ι°  ΚΑ0 7'9 



XXXVII  21 ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 

ούτος  πάσης  τροφής  καθυστερήσει· 
21  ου  γαρ  εδόθη  αύτω  πάρα.  Κυρίου  χάρις,  2ι  (24) 

οτι  πάσης  σοφίας  εστερήθη. 

22 εστίν  σοφός  τη  Ιδία  ψυχη,  τι  (25) 
και  οι  καρποί  της  συνέσεως  αυτού  επ\  στόματος  πιστοί. 

23άνήρ  σοφός  τον  εαυτού  Χαόν  παιδεύσει,  23  (26) 
και  οι  καρποί  της  συνέσεως  αύτου  πιστοί. 

24άνήρ  σοφός  πΧησθήσεται  εύΧογίας,  24(27) 
και  μακαριουσιν  αύτόν  πάντες  οι  όρώντες. 

25 ζωή  ανδρός  εν  αριθμώ  ημερών,  25  (28) 
και  αϊ  ήμεραι  του  ΊσραήΧ  αναρίθμητοι. 

26 ό  σοφός  εν  τω  Χαώ  αυτού  κΧηρονομήσει  πίστνν,  =6  (29) 
κα\  το  όνομα  αύτου  ζήσεται  εις  τον  αιώνα. 

2/τεκνον,  εν  τη  ζωη  σου  πείρασον  τήν  ψυχήν  σου,  27  (30) 
και  'ίδε  τί  πονηρόν  αύτη,  και  μή  δώς  αύτη· 

28 ού  -γαρ  πάντα  πασιν  συμφέρει,  28  (31) 
κα\  ού  πάσα  ψυχή  εν  παντι  εύδοκεϊ. 

29 μή  άπΧηστεύου  εν  πάση  τρυφη,  29  (32) 
και  μή  εκχυθης  επί  εδεσμάτων 

3°εν  ποΧΧοϊς  γαρ  βρώμασιν  εσται  πόνος,  3°  (33) 
και  ή  άπΧηστία  εγγιεϊ  εως  χοΧερας· 

31  δι'  άπΧήστίαν  ποΧΧοϊ  ετεΧεύτησαν,  $ι  (34) 
ό  δε  προσεχών  προσθήσει  ζωήν. 

τΎίμα  ιατρόν  προς  τάς  χρείας  τιμαΐς  αύτοϋ,  ι  XXXVIII 
και  γαρ  αύτόν  εκτισεν  Κύριος· 

2  παρά  γαρ  Ύψιστου  εστίν  'ίασις,  2 
και  παρά  βασιΧεως  Χήμψεται  δόμα. 

3 επιστήμη  ιατρού  ανυψώσει  κεφαλήν  αύτου,  3 
καί  έναντι  μεγιστάνων  θαυμασθήσεται. 

^Κύριος  εκτισεν  εκ  γης  φάρμακα,  4 
και  άνήρ  φρόνιμος  ού  π ροσοχθιεί  αύτοίς. 

ΑΟ       20  ούτος]  και  αυτός  Ο  |  τροφής]  σοφίας  Κ*  (τροφ.  Κ°·α)  21  πασσης 
Ο*  (σ  ι°  Γ&δ  Οίνίθ)  22  στοματι  Χ  24  ενττλησθησεται  Α  |  οητ  και  Α 
26  ξησεται]  ζήσει  Α        27  τη  ζωη]  οπι  τη  £\Α€  \  αντη  2°]  αντω  Ο        28  πασι 

|  οπι  εν  παντι  Ο  29  τρνφη]  ψνχη  Ο         30  τόνος]  νόσος  ΧΑ  |  αττΧη- 
στεια  Β*  (-πα  Β15)  31  δι]  δια  ΝΑΟ  |  απληστειαν  Β*  {-τιαν  Β^)  ΝΟΑ 
XXXVIII  1  τιμα]  7Γ  ίηοερ  Κ*νί{1  |  χρειας]  +  αντον  ΚΑ  |  οπι  τιμαις  αντον  Κ** 
Κύριος]  ρΓ  ο  2  οπι  γαρ  Ν*  (δΐιρεΓδΟΓ  Ν1^»)         3  ιατρού]  καιρόν  Κ* 
(ιατρ.  ̂ °·Ά)  |  κεφαλήν]  ρΓ  την  1< 
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5  5ονκ  άπο  ζύΧου  εγΧυκάνθη  ύδωρ  Β 
(β)  (6)βίϊ  τό  γνωσθηναι  την  Ισχύν  αυτόν; 

6  6και  αυτός  εδωκεν  άνθρώποις  επιστημην 
ενδοζάζεσθαι  εν  τοις  θαυμασίοις  αύτοΰ' 

(7)  7        η  εν  αντοϊς  βθεράπευσεν  και  ηρεν  τον  πόνον  αυτού, 
8  8μνρεψος  εν  τούτοις  ποιήσει  μίγμα' 

και  ού  μη  σνντεΧεστ)  εργα  αντού, 

(δ)  (8)και  ειρήνη  παρ*  αυτού  εστίν  επί  προσώπου  της  γης. 
9  9τεκνον,  εν  άρρωστηματί  σου  μη  παράβλεπε, 

αλλ'  εΰξαι  Κυρίω,  και  αύτος  Ιάσεταί  σε· 
ίο       10άπόστησον  πΧημμεΧίαν  κα\  εϋθυνον  χείρας, 

και  άπο  πάσης  αμαρτίας  καθάρισον  καρδίαν 
ιι       "δοϊ  εύωδίαν  και  μνημόσυνον  σεμιδάΧεως, 

και  Χίπανον  προσφοράν,  ως  μη  υπάρχων. 

ΐ2       52 και  Ιατρώ  δος  τόπον,  (Ι2)και  γαρ  αυτόν  εκτισεν  Κύριος, 
και  μη  άποστητω  σου,  και  γαρ  αυτού  χρεία. 

ΐ3       1!,εστιν  καιρός  οτε  και  εν  χερσίν  αυτών  εύοδία· 
Η  14 και  γαρ  αύτο\  Κυρίου  δεηθησονται, 

Ίνα  ευόδωση  αύτοϊς  άνάπαυσιν 
και  Ίασιν  χάριν  εμβιώσεως. 

15       15ό  άμαρτάνων  έναντι  του  ποιησαντος  αύτον 
εμπεσοι  είς  χείρας  Ιατρού.^  % 

ι6       ι6τεκνον,  επ\  νεκρω  κατάγαγε  δάκρυα, 
και  ώς  δεινά  πάσχων  εναρξαι  θρήνου, 

κατά  δε  την  κρίσιν  αύτον  περίστειΧον  το  σώμα  αυτού, 
και  μη  ύπερίδτ]ς  την  ταφήν  αυτού. 

ΐ7       37  πίκρανον  κΧαυθμον  και  θερμανον  καπετάν, 
(ιδ)  (ι8)και  ποίησαν  το  πένθος  κατά  την  άζίαν  αυτού 

ημεραν  μίαν  και  δύο  χάριν  διαβοΧης, 
και  παρακΧηθητι  Χύπης  ένεκα· 

(19)  ιδ       ι8α7τό  Χύπης  γαρ  εκβαίνει  θάνατος, 
και  Χύπη  καρδίας  κάμψει  ισχυν 

(20)  19       *9εν  άπαγωγτ}  παραβαίνει  και  Χύπη, 

6  ανθρωποι$]  ανω  Α  |  ενδοζα'ζεσθε  Κ  7  τον  πονον]  παν  πονον  Α  Μ 
παν  .  .  .  .  ̂   (οεΐί  ρβπβΓ)  |  αυτού]  αντων  Κε  Λ  8  συντελεσθη  ΚΑΟ 
9  αρρωστημασιν  Λ         10  πλημμελειαν  Β;ι?,,Λ         13  ευωδιά  14  οιη 
γαρ  Κ*  (Ιιαίί  Κε  :ι)  |  ευοδωσει  ^  15  ευ  χε ....  Ο  |  ιατρού]  αυτού  Α 
16  καταγε  Χ  18  απο  γαρ  Χυπης  Κ  |  κάμψει]  καμπτι  £\*  (καμψι  ̂ '  ') 
19  επαγωγή  ΚΑ  \  παραβαίνει]  παράμενε  £\*  παραμένει  Κ-αΑ  |  οιη  και  1°  ΚΕ,η 
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Β  και  βίος  πτωχού  κατά  καρδίας. 

20μή  δως  6ΐ?  Χύπην  τήν  καρδίαν  σον,  2ο  (21) 
άπόστησον  αντην  μνησθεις  τά  έσχατα· 

21  μη  επιΧάθη,  ον  γάρ  εστίν  επάνοδος,  2ΐ  (22) 
και  τούτον  ουκ  ώφεΧήσεις  και  σεαυτόν  κακώσεις. 

22 μνήσθητι  Ότι  το  κρίμα  αυτόν  ούτω  ώς  και  το  σον  22  (23) 
εμο\  εχθές  και  σοι  σήμερον. 

2}εν  αναπαύσει  νεκροί)  κατάπαυσαν  το  μνημόσννον  αυτόν,     23  (24) 
και  παρακΧηθητι  εν  αντω  εν  εζόδω  πνεύματος  αυτού. 

2*Σοφία  γραμματέως  εν  ευκαιρία  σχολής,  24  (25) 
και  ό  ε'Χασσούμενος  πράξει  αύτού  σοφισθήσεται. 

25 τι  σοψισθησεται  (26)<5  κρατών  αρότρου,  25  (26) 
και  κανχώμενος  εν  δόρατι  κέντρου, 

βόας  εΧαύνων  και  αναστρεφόμενος  εν  εργοις  αυτών, 
και  η  διήγησις  αυτών  εν  νιοϊς  ταύρων; 

26  καρδίαν  αύτού  δώσει  εκδούναι  αΰΧακας,  ζ6  (27) 
και  ή  αγρυπνία  αύτού  εϊς  χορτάσματα  δαμάΧεων. 

27  ούτως  πάς  τεκτων  και  αρχιτέκτων,  27  (28) 
όστις  νύκτωρ  ώς  ημέρα  διάγει· 

οι  γΧύφοντες  γΧύμματα  σφραγίδων, 
και  ή  υπομονή  αύτού  άΧΧοιώσαι  ποικιΧίαν 

καρδίαν  αύτού  δώσει  είς  ομοιώσαι  ζωγραφίαν, 
και  ή  αγρυπνία  αύτού  τεΧέσαι  έργον. 

28ούτως  χαΧκεύς  καθήμενος  εγγύς  ακμονος  28  (29) 
και  καταμανθάνων  αργώ  σιδήρω· 

άτμ\ς  πυρός  πήξει  σάρκας  αύτού, 
και  εν  θέρμη  καμίνον  διαμαχήσεται· 

^°)φωνή  σφύρης  καινιει  το  ους  αύτού,  (30) 
και  κατεναντι  ομοιώματος  σκεύους  οι  οφθαλμοί  αύτού' 

^καρδίαν  αύτού  δώσει  είς  συντέΧειαν  έργων,  (31) 
και  ή  αγρυπνία  αύτού  κοσμήσαι  επ\  συντεΧείας. 

29ούτως  κεραμεύς  καθήμενος  εν  εργω  αύτού  29  (32) 
22  οτι  το  κρίμα  αυτού  οι>τω  ως]  το  κρίμα  αντου  οτι  οντω  ως  Β3Ϊ>  το  κρ.  οτι 

όντως  Ν  το  κρ.  μου  οτι  όντως  Α  |  εχθές]  χθες  Β15  23  πνεύματος]  πρς  Ν* 
(πνς  Κ0·3)  25  τι  σοψισθησεται]  τις  οφθησεται  Α  |  οιη  και  ι°  ΝΑ  |  αυ- 

τών 2°]  αντου  Β^Ν^Α  27  ημέρας  ΝΑ  |  γλνμματα]  γράμματα  Ν*  (γλ.  Ν0·3)  | 
υπομονή]  επίμονη  ΝΑ  |  οιη  ει$  Ν*^3  |  τελεσαι]  συντελεσαι  Ν03  28  ακμωνος 
Β  |  αργω  σιδηρω]  εργα  σιδηρον  Ν  έργον  σιδηρον  Α  \  πήξει]  τήξει  ΝΑ  |  φωνή]  σ 
ίηοορ  Ν*  (ητηρίΌβ  ροδίεα  ΐίΐδ  σ  Ν?)  |  καινιει]  κενιει  Α 
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και  συστρέφων  εν  ποσιν  αύτοΰ  τροχόν,  Β 
ος  έν  μερίμνη  κείται  διά  παντός  έπ\  το  έργον  αυτοί/, 

κα\  έναρίθμιος  πάσα  η  εργασία  αυτόν· 
(33)  3°       30 *ν  βραχίονι  αυτού  τύπωσα  πηΧόν, 

και  προ  ποδών  κάμψει  ϊσχύν  αυτοΰ' 
(34)  ̂ καρδίαν  επιδώσει  συντεΧέσαι  το  χάρισμα, 

και  η  αγρυπνία  αυτού  καθαρίσαι  κάμινον. 

(35)  31       31  πάντες  ούτοι  εις  χείρας  αύτών  ενεπίστευσαν, 
και  εκ αστός  εν  τω  ί'ργω  αύτοΰ  σοφίζεται" 

(36)  32       32ανευ  αυτών  ουκ  οίκισθησεται  πόΧις, 
(37)  (37)και  ου  παροικησουσιν  ουδέ  περιπατησονσιν 

33       33και  εν  έκκΧησια  ούχ  υπεραΧοΰνται, 
και  διαθηκην  κρίματος  ου  διανοηθησονταΐ' 

(3δ)         (3δ)€7Γΐ  δίφρον  δικαστού  ού  καθιοννται, 
ουδέ  μη  έκφάνωσιν  δικαιοσΰνην  και  κρίμα, 

και  εν  παραβοΧαις  ούχ  εΰρεθησονταΐ' 
(39)  34       34  αλλά  κτίσμα  αιώνος  στηρίσονσιν, 

και  η  δέησις  αυτών  έν  εργασία  τέχνης. 

ΤίΧην  του  έπιδόντος  την  ψνχήν  αυτού 
και  διανοουμένου  έν  νόμω  Ύψιστου, 

[XXIX        ι        1  σοφίαν  πάντων  αρχαίων  έκζητησει, 
και  έν  προφητείαις  άσχοΧηθησεται· 

2  ^διηγήσεις  ανδρών  ονομαστών  συντηρήσει, 
και  έν  στροφαΐς  παραβοΧών  συνεισεΧεύσεται· 

3  3 απόκρυφα  παροιμιών  έκζητησει, 
και  εν  αίνίγμασι  παραβοΧών  αναστραφησεται. 

4  4ανά  μέσον  μεγιστάνων  υπηρετήσει, 
και  έναντι  ηγουμένου  όφθησεται· 

29  συνστρεφων  Ν  \  τροχον]  ττηλον  Κ0·3·  30  εν]  ρτ  ο$  Ν  \  βραχειοσιν  ΚΑ 
Ν  |  επιδώσει]  αντου  δώσει  Κ  |  χάρισμα  Β*13]  χρίσμα  Β3  ΝΑ  31  αυτών] 
εαυτών  Α  32  οίκισθησεται]  οικηθησεται  Ν*  οικησεται  Ν0·3  Α  |  περιπα- 
τησουσιν]  +  αλλ  ευ  βουλην  λαου  'ζητηθησονται  Ν0·3  33  οιη  και  ι°  Ν*  (ΗαΙ> 
κ  Ν0·3)  |  και  διαθηκην... διανοηθησονται  βίδ  80Γ  Β*  (ΐηιρΓοΙ)  ΐϋ  Β°  :  2°  Β13)  | 
και  διαθηκην ..  .καθιοννται]  εττι  διφρον ..  .διανοηθησονται  (ίηνεΓδ  δΐίοΗίδ)  ΧΑ  | 
ου  ι°]  σοι»  Χ*  (ητιρΓοΙ.)  σ  Ν?)  |  δικαστού]  δνναστου  Α  |  καθιονται  Α  |  εκ0α- 
νουσιν  Ν  |  δικαιοσΰνην]  τταιδιαν  ΝΑ  34  στηρίσουσιν  (-ρησουσιν  Β)]  στηρι- 
'ζουσιν  Ν*  -ριουσιν  Νς·;ι  ρθδΐ63,  Γβνοο  -ριζουσιν  ρΓ  ου  Ν*  (ΪηιρΓοΙ)  ου  \&Λ)  \  ονα 
εν  ι°  Ν  |  επιδιδοντοί  Α  |  διαι/οονμενω  Α  ΧΧΧΙΧ  1  αρχαίων]  αρχόντων 
Ν*  (-χαιων  Χ0·3)        2  διηγήσεις  Β3ΐ>  (-συ  Β*)]  διηγησιν  ΝΑ         3  αποκρυφια 
Β*  (-0α  Β315 ΝΑ)  |  αινιγμασιν  ΝΑ  4  ηγουμένων  Ν 
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Β       ̂ εν  γη  αλλότριων  εθνών  διεΧενσεται,  (5) 
αγαθά  γαρ  κα\  κακά  εν  άνθρώποις  επείρασεν. 

5την  καρδίαν  αντον  Επιδώσει  ορθρίσαι  5  (β) 
■προς  Κνριον  τον  ττοιησαντα  αντόν, 
και  έναντι  Ύψίστον  δεηθησεται· 

&)κα\  άνοιξα  στόμα  αντον  εν  προσενχΐ],  (7) 
κα\  περ\  των  αμαρτιών  αντον  δεηθησεται. 

6  εάν  Κνριος  ό  μέγας  θεΧηση,  6  (δ) 
πνενματι  σννέσεως  εμπΧησθησεται· 

^άνομβρησει  ρήματα  σοφίας  αντός,  (9) 
κα\  εν  προσενχη  εξομοΧογησεται  Κνρίω· 

§0       *7αντος  κατενθννεϊ  βονΧήν  αντον  και  έπιστήμην,  η  (ίο) 
κα\  εν  τοϊς  άποκρνφοις  αντον  διανοηθησεται· 

8 αντός  έκφαίνει  τταιδείαν  διδασκαλίας  αντον,  8  (ιι) 
και  εν  νόμω  διαθήκης  Κνρίον  κανχησεται. 

9  αΐνέσονσιν  την  σννεσιν  αντον  ποΧΧο'ι,  9  (Ι2) 
(ως  τον  αιώνος  ονκ  έξαλειφθησεται· 

('3)<>ύκ  άττοστησεται  το  μνημόσννον  αντον,  (13) 
και  όνομα  αντον  ζησεται  εϊς  γενεάς  γενεών 

10την  σοφ'ιαν  αντον  διηγησονται  εθνη,  ίο  (14) 
και  τον  ετταινον  αντον  έξαγγεΧει  εκκλησία· 

"εάν  έμμείνη,  όνομα  καταλείψει  η  χίλιοι,  ιι  (15) 
και  εάν  άναπανσηται,  έμποιεϊ  αντώ. 

Ι2"Έτι  διανοηθείς  εκδιηγησομαι,  12  (ιό) 
και  ώς  διχομηνία  έπΧηρώθην. 

Ι3είσακονσατε  μον,  νιοι  όσιοι,  και  βΧαστησατε  13  (17) 
ώς  ρόδον  φνόμενον  έπι  ρενματος  άγρον, 

14 και  ώ$·  Χίβανος  ενωδιάσατε  όσμην,  ΐ4  (ιδ) 
(ϊ9)και  ανθήσατε  άνθος  ώς  κρίνον,  (19) 

ΝΑΟ       4  οηι  γαρ  Κ*  (ηαβ  Κε·3)  |  οηι  εν  2°  Α  5  στόμα]  ρτ  το  Χ 
6  Κυριο?]  ρΓ  ο  &ίε·3Α  |  εμπΧησθησεται]  εμττΧησει  {-σι  Κ03)  αντον  Κ0·3  Α  ! 
ανομβρησει]  ρτ  αντος  Β3?ε?£\Α  |  αυτο$]  αντον  ΈΆ^ά^Α  |  οηι  Κνριω  Κ*  (ηαη 
κω  &ε·3)  7  οηι  αντου  ι°  ί£  8  αυτοί]  ρν  και  Ο  |  εκφανει  Ο  |  παι- 
διαν  ΚΑΟ  [  κΰ  διαθήκης  Α  9  εω$]  ρΓ  και  ΚΑΟ  |  όνομα]  ρν  το  ̂ ΑΟ  | 
ζησεται]  ξητησεται  Α  10  διηγησεται  ΚΑΟ  |  εθνει  Β*  Κ*  {εθνη  Β313^1)  | 
τον  επαινον  {τταινον  εττ.  &ε·3)]  οηι  τον  Ο  \  εξαγγε\\λει  ̂   εζαγγελησεται  Ο 
11  αναττανσηται]  ττανσηται  ̂ \ΑΟ  |  εμττοιησει  Χ*  {εμποιει  Κε·3)  12  ετι]  + 
δε  &\  |  εκδιηγηθησομαι  Α  |  διχοτομηνια  ̂   13  εισακονσεται  Ο*  {-σαται 
.Ο3)  |  μοι  Ο*  {μον  Ο3)  \  βΧαστησεται  0  |  αγρού]  νγρον  ΚΑΟ  14  λιβανον 
£\  I  ευωδιασατε  οσμην\  τε  οσμ77"  Γ650Γ  Ο3 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ XXXIX  26 

διάδοτε  όσμην  και  αϊνεσατε  ασμα.  Β 
ενΧογήσατε  Κυριον  €7ΓΙ  πάσιν  τοις  εργοις, 

(20)  15  15δότε  τω  ονόματι  αντον  μεγάΧωσννην, 
και  έξομοΧογήσασθε  εν  αχνίσει  αντον, 

(ν  ωδαΐς  χειΧεων  και  εν  κιννραις, 
και  όντως  βρείτε  εν  εξομοΧογήσει 

2ΐ)  ι6       16 Τά  εργα  Κνρίον  πάντα  οτι  καΧά  σφόδρα, 
και  πάν  πρόσταγμα  εν  καιρώ  αντον  εσται· 

2ό)  17       17 ουκ  εστίν  €Ϊπ€ΐν  Τι  τοντο;  είς  τι  τοντο; 
πάντα  γαρ  £ν  καιρώ  αντον  ζητηθήσεται. 

22)  (22)ε'ι>  λόγω  αντον  εστη  ως  βιμωνιά  ύδωρ, 
και  εν  ρήματι  στόματος  αντον  άποδοχεια  νδάτων. 

23)  ι8       18 εν  προστάγματι  αντον  πάσα  η  ενδοκία, 
και  ονκ  εστίν  ος  εΧαττώσει  τ6  σωτήριον  αντον. 

24)  19       19εργα  πάσης  σαρκός  ενώπιον  αντον, 
και  ονκ  εστίν  κρνβήναι  από  των  όφθαΧμων  αντον· 

25)  20       20 από  τον  αιώνος  είς  τον  αιώνα  επεβΧεψεν, 
και  ονθεν  εστίν  θανμάσιον  εναντίον  αντον. 

2β)  2ΐ       21  ονκ  εστίν  ειπείν  Τί  τοντο;  εϊς  τι  τοντο; 
πάντα  γαρ  εις  χρείας  αντών  εκτισται. 

27)  22       22η  ενΧογία  αντον  ώς  ποταμός  έπεκάΧνψεν, 
2δ)  (28)κα!  ώς  κατακΧνσμός  ζηράν  εμεθνσεν 

23  23οντως  όργην  αντον  εθνη  κΧηρονομήσει, 
29)  ί29)ώ$·  μετεστρεψεν  νδατα  εϊς  άΧμην. 

24  24  αί  όδοι  αντον  τοΊς  όσίοις  ενθειαι, 
όντως  τοις  άνόμοις  π ροσκόμματα' 

3ο)  25       25άγαθά  τοις  άγαθοϊς  εκτισται  άπ'  αρχής, 
όντως  τοΊς  άμαρτωΧοΊς  κακά. 

)  26       *άρχή  πάσης  χρείας  είς  ζωην  άνθρώπον, 
νδωρ,  πνρ  και  σίδηρος  και  αλα  και  σεμίδαλις, 

14  πασι         |  έργου]  +  αντον  Κ0·3  Α  16  καιρώ]  κω  Ν*  (καιρώ  Ν0·3)  ΝΑΟ 
17  615  τι]  εστί  0*  (ευ  τι  Ο)  |  θειμωνια  Ιϊ\  θημωνια  €  |  αποδοχια  Β*  ̂   (-χεια 
Β3?,>ΚΑ)        18  η  ευδοκία]  οιτι  η  Κ0,3        19  των  οφθαλμών]  ν  ι°  δαρ  ΓΠ5  Α3 
20  ευ]  67τι  Κ*  (ευ  Κε·3)  |  ονθεν]  ονκ  Κ*  ονδεν  Νε·3Α0  \  εστι  €  \  θαυμαστον 
ΚΑ€  |  αντον]  }>γ  των  οφθαλμών        (ίηιρΓοΙ)  Κε·3  αηΐεα  υηοίδ  ΐηοΐ  Κ?) 
21  οιτι  τι  2°  ̂   |  χριαν  ΚΑΟ  22  εττεκαλι^ε^]  απεκάλυψε  ̂   23  οργη 
Κ0·3  |  εθνει  Β  |  οιη  ως  μετεστρεψεν. .  ,αλμην  ΑΟ  24  προσκόμματα  (προσσκ. 
Α)]  +  ω*  μετεστρεψεν  νδατα  ευ  αλμην  ΑΟ  26  «Τω7;17]  ψυΧΨ  Ε  |  ̂ιρ]  ΡΓ 
και  £\(-3Α0  |  οιη  και  ι°  Κ  |  αλα$  Α  Ι  και  σεμιδ.  ίηε  δΐϊοΐι  £\  |  σεμιδαλιν  Κ* 
(-λυ  Νε·3)  0 
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XXXIX  27 ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 

Β  πυρός  και  μέλι  και  γαλα, 
αίμα  σταφυλής  κα\  ελαιον  και  ίμάτιον 

*7ταυτα  πάντα  τοις  εύσεβεσιν  εις  αγαθά,  ιη  (32) 
όντως  τοϊς  άμαρτωλοϊς  τραπήσεται  εις  κακά. 

ζ8εστιν  πνεύματα  α  εις  εκδίκησιν  εκτισται,  23  (33) 
κα\  εν  θυμω  αίιτών  (στερέωσαν  μάστιγας  αυτών 

(■34)και  εν  καιρώ  συντέλειας  ισχύν  έκχεούσιν,  (34) 
και  τον  θυμον  του  ποιήσαντος  αυτούς  κοπάσουσιν. 

29 πυρ  κα\  χάλαζα  καϊ  λιμός  και  θάνατος,  29  (35) 
πάντα  ταύτα  εϊς  εκδίκησιν  εκτισται· 

3°θηρίων  οδόντες  και  σκορπιοί  και  έχεις  3°  (36) 
και  ρομφαία  εκδικοΰσα  εις  ολεθρον  ασεβείς, 

31  εν  τή  εντολή  αυτού  εύφρανθήσονται,  3*  (37) 
και  επ\  της  γης  εϊς  χρείας  ετοιμασθήσονται, 
και  εν  τοΊς  καιροις  αυτών  ού  παραβήσονται  λόγον. 

32 δια  τούτο  εξ  αρχής  έστηρίχθην  32  (38) 
και  διενοήθην  και  εν  γραφή  άφήκα. 

33 τά  εργα  Κυρίου  πάντα  αγαθά,  33  (39) 
και  πάσαν  χρείαν  εν  ώρα  αύτής  χορηγήσει· 

34καί  ουκ  εστίν  ειπείν  Ύούτο  τούτου  πονηρότερον,  34(40) 
πάντα  γαρ  εν  καιρώ  εύδοκιμηθήσεται. 

35  και  νυν  εν  πάση  καρδία  και  στόματι  υμνήσαμεν,  35(41) 
και  ευλογήσατε  το  όνομα  Κυρίου. 

*' Ασχολία  μεγάλη  εκτισται  παντϊ  άνθρώπω,  ι  XI. 
και  ζυγός  βαρύς  ε'πι  υιούς  Αδάμ, 

αφ'  ήμέρας  εξόδου  εκ  γαστρος  μητρός  αυτών 
εως  ημέρας  επ\  ταφή  εις  μητέρα  πάντων 

Χτούς  διαλογισμούς  αυτών  και  φόβον  καρδίας,  ι 
επίνοια  προσδοκίας,  ήμερα  τελευτής· 

ΚΑΟ  26  πνρος]  πύρου  £\  πυρ  Ο  |  και  γαλα  και  μελι  ϋ<  27  ταύτα  πάντα]  πάντα 
τοαντα  (δίο)  Κ*  π.  ταύτα  Κ10·3  |  ευσεβεσι  Ο  28  πνεύματα]  π'να  Κ*  (πνατα 
^°·3)  Ο  |  αντων  ι°]  αυτού  |  εστερεωσεν  Κ0·3  |  οηι  και  1°  Α  |  συντελιας  ^  | 
εκχεουσι  Ο  \  κοπασονσι  ^  30  εκδικοΰσα]  εκδιωκονσα  Χ0·3  (ηιοχ  ϊρδε  τενοο 
εκδικ.)  31  χρείας]  χείρας  Α  \  τοις  καιροις]  ο  πι  τοι  ς  ̂ ΑΟ  |  αυτών]  αυτού  Ο 
32  εστηρισθην  £<*  (-χθην  {£°·3)  |  και  εν  γραφή  αφηκα  και  διενοήθην  ̂   33  α- 
γαθα]  ρ  Γ  τα  Ο  |  ωρα]  καιρώ  Ο  |  χορηγήσει]  εχορηγησεν  Ο  34  ευδοκιμηθη- 
σεται]  δοκιμασθησεται     ευδοκιμησεται  Α  35  υμνήσατε  Β^ΧΑΟ  (-ται) 

1  υιούς  Αδάμ]  υς  Αδαμ  δίφ  πίδ  Β3ΐ)  νιοις  Αδ.  Κ  |  αυτών]  αυτόν  Ο  |  ήμερα 
(ί°)  Κ*  Κ0·*)  |  εττι  ταφη]  επι  ταφής  (?  επιταφης)  ΑΟ  επιστραφη  Κ^3 
2  καρδιαν  Α  |  προσδοκία  Κ*  (-κιαί  &°3) 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 

XI,  15 

3  3  από  καθήμενου  επι  θρόνου  εν  δόξη  Β 
και  εως  τεταπεινωμενου  εν  γτ\  καϊ  σποδώ, 

4  4α7τό  φορούντος  ύάκινθον  και  στεφανον 
και  εως  περιβαλλόμενου  ώμόλινον 

5  5  θυμός  και  ζήλος  καϊ  ταραχή  και  σάλος 
και  φόβος  θανάτου  κα\  μηνίαμα  και  ερις. 

(5)καί  (ν  καιρώ  αναπαύσεως  επι  κοίτης 
νπνος  νυκτός  αλλοιοι  γνώσιν  αυτού· 

6  6 ολίγον  ώς  ούδεν  Ιν  αναπαύσει, 
καϊ  άπ'  εκείνου  εν  υπνοις  ώς  εν  ήμερα,  σκοπιάς· 

(?)  τεθορυβημενος  εν  όράσει  καρδίας  αυτού, 
ώς  εκπεφευγώς  από  προσώπου  πολέμου· 

η         7 εν  καιρώ  σωτηρίας  αυτού  εξηγερθη, 
και  άποθαυμάζων  εις  ούδενα  φόβον. 

8  *μετά  πάσης  σαρκός  από  ανθρώπου  εως  κτήνους, 
καϊ  ε'πϊ  αμαρτωλών  επταπλάσια  προς  ταύτα· 

9  9 θάνατος  και  αίμα  και  ερις  και  ρομφαία, 
ίο  Ι0€7τι  τους  ανόμους  εκτίσθη  ταύτα  πάντα, 

και  δι'  αυτούς  εγενετο  ό  κατακλυσμός. 
υ       11  πάντα  οσα  από  γης  εις  γην  άναστρεφει, 

και  από  υδάτων  εις  θάλασσαν  ανακάμπτει. 

ΐ2       12 πάν  δώρον  και  αδικία  έξαλειφθήσεται, 
και  πίστις  εις  τον  αιώνα  στησεται. 

ΐ3       ̂ χρήματα  αδίκων  ώς  ποταμός  ξηρανθήσεται, 
και  ώς  βροντή  μεγάλη  εν  υετώ  εζηχησει· 

ΐ4       14 εν  τώ  άνοιξαι  αυτόν  χείρας  εύφρανθησεται, 
ούτως  οι  παραβαίνοντες  εις  συντελειαν  εκλείψουσιν. 

15       15εκγονα  ασεβών  ου  πληθύνει  κλάδους, 
και  ρίζαι  ακάθαρτοι  βπ-'  άκροτόμου  πέτρας· 

3  εν  δοξη]  ένδοξου  ΝΑΟ  |  οιτι  και  ι°  Α  |  εως  τεταπεινωμενου]  ώστε  ταπίΐ-  ΝΛ( 
νουμενου  Α  4  υακινθινον  ΚΑ  |  εως]  ως  Ο  5  οητ  και  2°        |  μηνί- 

αμα] μηνιμα  ΝΙΑ  μηνεις  Ο  |  ερεις  ̂   |  κοίτης]  της  ηοη  ίηδΙ  Β15  |  νυκτός]  και  νυξ 
Κ*  (νυκτ.  ̂ ·Ά)  6  ορασει  Β*ε]  θρασει  ΒΛ'Ι]'  \  απο  -προσώπου  πολέμου 
εκπεφευγως  Ο  7  αποθαυμαξων]  αποθαυμαζοντων  Κ€·3  8  οιτι  και 
εττι  αμαρτωλών ..  .προς  ταύτα  (2  9  και  ερις  και  αιμα  Κ  |  ερις]  εις  (ϊίΐο)  (Ζ  \ 
ρομφαία]  +  επαγωγαι  λειμος  (λιμ.  Β^ΑΟ)  και  συντριμμα  και  μαστιξ  Β;ι,""^ΜΙ'' 
Χε·*ΑΟ  επαγ.  λειμος  σνντρ.  και  μάστιγες  Κ*  10  πα^τα  ταύτα  Κ 
11  αναστρέψει  Α  14  σνντελιαν  0  |  εκ\ειψο\>σιν  Β:ι1Ό  (εκλιψ.  Β*&)] 
εκθλιψονσιν  Α  15  ακάθαρτοι]  καϋαρτοι  &αρ  γπη  Β3ΐ> 
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XI,  ι6  ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 

1βαχει  €7ΓΪ  παντός  ύδατος  και  χείλους  ποταμού  ιό 
προ  παντός  χόρτου  εκτιλησεται. 

17 χάρις  ως  παράδεισος  εν  εύλογίαις,  \η 
και  ελεημοσύνη  εις  τον  αΙώνα  διαμένει. 

ι8ζωή  αυτάρκους  εργάτου  γλυκανθησεται,  ι8 
και  ύπερ  αμφότερα  6  εύρίσκων  θησαυρόν. 

19τεκνα  και  οικοδομή  πόλεως  στηρίζουσιν  όνομα,  19 
και  ύπερ  αμφότερα  γυνη  άμωμος  λογίζεται, 

^οίνος  και  μουσικά  εύφραίνουσιν  καρδίαν,  2ο 
και  ύπερ  αμφότερα  άγάπησις  σοφίας. 

21  αυλός  και  ψαλτηριον  ηδύνουσιν  μελη,  αϊ 
και  ύπερ  αμφότερα  γλώσσα  ήδεϊα. 

22χάριν  και  κάλλος  επιθυμήσει  6  οφθαλμός  σου,  22 
και  ύπερ  αμφότερα  χλόην  σπόρου. 

23 φίλος  και  εταϊρος  εις  καιρόν  άπαντώντες,  23 
και  ύπερ  αμφότερα  γυνη  μετά  ανδρός. 

24άδελφοϊ  και  βοήθεια  εϊς  καιρόν  θλίψεως,  24 
και  ύπερ  αμφότερα  ελεημοσύνη  ρύσεται. 

2ζχρυσίον  και  άργύριον  επιστησουσιν  πόδα,  25 
και  ύπερ  αμφότερα  γυνη  εύδοκιμεΊται. 

*6 χρήματα  και  Ισχύς  άνυψώσουσιν  καρδίαν,  26 
και  ύπερ  αμφότερα  φόβος  Κυρίου' 

(27)ούκ  εστίν  φόβω  Κυρίου  ελάττωσις,  (27) 
και  ουκ  εστίν  επιζητησαι  εν  αύτώ  βοηθειαν 

27 φόβος  Κυρίου  ώς  παράδεισος  ευλογίας,  27(28) 
και  ύπερ  πάσαν  δόξαν  εκάλυψαν  αυτόν. 28 

τεκνον,  ζωην  επαιτησεως  μη  βίωσης·  23  (29) 
κρεισσον  άποθανεϊν  ή  επαιτεϊν. 

2°άνηρ  βλέπων  εις  τράπεζαν  άλλοτρίαν,  29  (30) 

ΝΑΟ       16  αχεί]  αχι  Α  εναη  ίη  ̂   |  χειλού*]  χιλος  Α  17  παραδεισον  Χ*  (-σος 
Χ1ε·3)  |  ελεημοσύνη]  ρ  γ  εν  Χ*  (ίηιρΓΟΟ  εν  Χε·3)  |  διαμένει]  μένει  Ο  18  αμ- 

φότερα ο  ενρ.]  οπι  ο  Χ*  (ηαΐ)  ο  Χε·3)  αμφοτερας  ενρ.  Α  20  αγαπήσεις 
σοφιαν  5>αρ  ταδ  Χ1  ενρησις  σοφ.  Ο  22  ο  οφθαλμός  σον]  οφθαλμός  Α  ο0#. 
σου  Ο  |  χλο?7  Ο  |  σποριμον  Κ*  (σπόροι;  Χε·3)  23  εταιροϊ]  έτερος  €  |  μετά] 
μετ  Α  24  αδελφοί]  ρν  και  Χ*  (οπι  και  Κ0·3)  |  βοήθεια]  β  δυρ  ΙίίΠΓ  ίη 
Β  |  ρνεται  ΧΑΟ  25  βονλη  Β3,3ΧΑ0  26  αΐ'υ^'ωσουσίί']  αΐ'υ- 
ψουσιν  Χ1ε·3  (ανονψονσ.  Χ*)  Α  |  Κυρίου  ι°]  <?ϋ  Χ*  (κϋ  Χε·3)  |  φοβω]  ρΓ  εν 
ΧΑΟ  |  Κυρίου  2°]  <?ϋ  Χ*  (κν  Χ0·3)  |  επιζητησαι  εν  αυτω  βοηθειαν]  εν  αντω 
ξητησαι  β.  Ο  27  ττασαν]  αμφότερα  Ο  |  εκαλνψεν  ΧΑ  28  κρεισσον 
(•σσων  Β)]  + γαρ  Χ0·3        29  βλέπων]  ΐηοερ  τρ  Χ*  (ϊπφΐΌΰ  τρ  Χ1  ρθ5(6£  ίδβ) 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ ΧΙΛ  II 

οίι κ.  εστίν  αυτόν  6  βίος  εν  λογισμώ  ζωής,  Β 

άΧισγήσα  την  ψ'νχήν  αντον  εν  εδεσμασιν  αλλοτρίοις· 
(3ι)  (ν)άνήρ  δε  επιστήμων  και  πεπαιδευμένος  φνλάξεται. 
(32)  3°       30 εν  στόματι  άναιδονς  γλνκανθήσεται  επαίτησις, 

και  εν  κοιλία  αυτού  πυρ  καήσεται. 

ΧΙΛ  ι        ιΤΩ  θάνατε,  ως  πικρόν  σου  το  μνημόσυνόν  εστίν 
άνθρωπω  είρηνευοντι  εν  τοις  υπάρχουσιν  αυτού, 

(2)  (2)ανδρι  άπερισπάστω  κα\  ενοδουμενω  εν  πάσιν 
και  ετι  Ισχυοντι  επιδεζασθαι  τροφήν. 

(3)  2        2ώ  θάνατε,  καΧόν  σον  το  κρίμα  εστϊν 
άνθρωπω  επιδεομενω  και  ελασσουμενω  Ισχύ  ι, 

(4)  (^εσχατογήρω  και  περισπωμενω  περί  πάντων, 
και  άπειθονντι  και  άπολωλεκότι  ΰπομονήν. 

(δ)  3        3Μ  ενλαβον  κρίμα  θανάτον, 
μνήσθητι  προτέρων  σον  και  εσχάτων 

4        4τοντο  το  κρίμα  παρά  Κυρίου  πάση  σαρκί, 
(δ)  (6)και  τί  άπαναίνη  εν  ευδοκία  Ύψιστου; 

είτε  δεκα  εϊτε  εκατόν  είτε  χίλια  ετη, 
(7)  (7)ούκ  εστίν  εν  αδον  ελεγμος  ζωής. 
(δ)  5        5τεκνα  βδελυκτά  γίνεται  τέκνα  αμαρτωλών, 

και  συναναστρεφόμενα  παροικίαις  ασεβών 

(9)  6        6τεκνων  αμαρτωλών  απολειται  κληρονομιά, 
και  μετά  τον  σπέρματος  αυτών  ενδελεχιεΐ  όνειδος. 

(ίο)  7        1  πατρ\  ασεβεί  μέμφεται  τέκνα, 
οτι  δι   αυτόν  όνειδισθήσονται. 

(ιι)  8        8ούαί  νμϊν  άνδρες  ασεβείς, 
οΐτινες  εγκατελείπετε  νόμον  θεον  Ύψίστον 

(12)  9        9και  εάν  γεννηθήτε,  εις  κατάραν  γεννηθήσεσθε, 
και  εάν  άποθάνητε,  εις  κατάραν  μερισθήσεσθε. 

(13)  ίο       10πάντα  οσα  εκ  -γης  εις  γήν  άπελεύσεται, 
όντως  ασεβείς  άπο  κατάρας  εις  άπωλίαν· 

(14)  ιι       1τπενθος  ανθρώπων  εν  σώμασιν  αυτών, 
29  διάλογισμω  Χ  |   αλιαγησει]  αλγησει  Κ  |   την  ψνχην]  οΐϊΐ  την  £\Α  ΜΑΟ 

30  απαιτησιτ  £\  Χί,Ι  1  αυτόν]  αντω  £<  |  πασι  (Ζ  \  επιδεξασθαι]  δεξασθε  Κ 
2  καλόν]  ρτ  ω$  Κ^·"1  |  επιδεουμενω  Α  \  ισχνι]  ρχ  εν  ΚΑ  |  περί  πάντων]  γ>χ  και 
Ν*  (ΐΓηρΓοΙ)  και  4  το  κρίμα]  οηι  το  ΑΟ  |  οηι  εν  ι°  Κ*  (ΗαΙ)  εν  Κ0·^<νΙΦ) 
5  βδβλ^κτα]  βδελνρα  ΚΑΟ  6  ενδελεχει  Α  7  μεμφε[ται]  Ο  8  67κατβ- 
λίΐ7Γβτ6]  εγκατελιπετε  (ενκ.)  ε~/κατελειπατε  Ο  |  οηι  0βοΐ'  Κ  10  απε- 
λει/σο^ται  Ο  |  αττωλααΐ'  Β^'^ΑΟ  11  σώματι  Κ*  (-μασιν  Κ0Λ) 
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ΧΙΛ  12 ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 

Β  όνομα  δε  αμαρτωλών  ουκ  αγαθόν  εζαλειφθήσεται. 

12φρόντισον  περί  ονόματος,  αυτό  γαρ  σοι  διαμένει  τ2  (ι5) 
ή  χίλιοι  μεγάλοι  θησαυροί  χρυσίου· 

13άγαθής  ζωής  αριθμός  ημερών,  ι3  (ιό) 
και  αγαθόν  όνομα  εις  αιώνα  διαμενεΐ. 

'4παιδείαν  εν  είρηντ]  συντηρήσατε,  τέκνα·  14  (17) 
σοφία  δε  κεκρυμμενη  και  θησαυρός  αφανής, 
τις  ώφελία  εν  άμφοτεροις ; 

15  κρείσσων  άνθρωπος  άποκρΰπτων  την  μωρίαν  αυτού  15  (ιδ) 
η  άνθρωπος  άποκρΰπτων  την  σοφίαν  αυτού. 

ι6τοιγαρουν  εντράπητε  Ιπ\  τώ  ρήματί  μου·  ι6  (19) 
(20)ου  γάρ  εστίν  πάσαν  αίσχύνην  διαφυλάξαι  καλόν,  (20) 

κα\  ού  πάντα  πάσιν  εν  πίστει  εύδοκιμεϊται. 

17 αϊσχύνεσθε  άπ6  πατρός  και  μητρός  περι  πορνείας,  \η  (21) 
κα\  άπο  ηγουμένου  και  δυνάστου  περι  ψεύδους, 

ι3άπό  κριτοϋ  και  άρχοντος  περ\  πλημμελίας,  ιδ  (22) 
άπο  συναγωγής  και  λαοί!  περί  άνομίας, 

(23)α7τό  κοινωνού  και  φίλου  περί  άδικίας,  (23) 
'9και  άπο  τόπου  ου  παροικείς  ̂ περι  κλοπής,  19(24) 

και  άπο  άληθείας  θεοΰ  και  διαθήκης, 

και  άπο  πήξεως  αγκώνος  επ'  άρτους, 
άπο  σκορακισμου  λήμψεως  και  δόσεως, 

20  και  άπο  άσπαζομενων  περί  σιωπής,  20(25) 
άπο  οράσεως  γυναικός  εταίρας, 

21  και  άπο  άποστροφής  προσώπου  συγγενούς,  21(26) 
άπο  άφαιρεσεως  μερίδος  και  δόσεως, 

(27)και  άπο  κατανοήσεως  γυναικός  υπάνδρου,  (27) 
22 άπο  περιέργειας  παιδίσκης  αυτού,  22 

και  μή  επιστής  επ\  τήν  κοίτην  αυτής· 
(28)άπό  φίλων  περι  λόγων  όνειδισμοΰ,  (28) 

Α  Ο       11  ουκ  αγαθόν]  αγαθόν  ουκ  12  ονόματος]  +  καλόν  Ν0·3        14  παι· 
διαν  &Α^  |  οηι  δε  Κ0·*  |  ωφέλεια  Β3ΐ,Α  16  διαφυλαξαι]  αποκαλυψαι  Κ*·8  | 
παστει  &\*  (πιστ.  Ν0·3)  17  περι  πορνείας]  απο  πονηρίας  Κ*  {περι  πορν. 
Κ0"3)  |  ηγουμένου]  προηγουμένου  Ν  18  πλημμέλειας  Β3,3Α  |  απο  30]  ρΓ 
και  0  |  οηι  απο  κοινωνού.,  .αδικίας  Α  |  περι  3°]  ρΓ  κ  Κ*  (ναδ  κ  ΐαηι  αηΐεη,  ίηι- 
ρΐΌΟ  Ν?)  19  κλοπής]  πλοκής  Κ  πης  Γ650Γ  Ο  |  αληθιας  Ν  (αλ  βχ  δι  ίεο  Ν1)  | 
οιώ  και  4°  Α  |  αρτοις  ΝΑΟ  |  απο  40]  ρΓ  και  ΑΟ  |  κορακισμου  Ο  20  απο 
ι°]  περι  £ν*  (απο  Κ0  3)  |  απο  2°]  ρΓ  και  Α  Ο  |  βταιρα$]  ετέρας  ΝΑΟ  21  οηι 
και  3°  ΑΟ  22  περιεργιας  Β*>  (-7«α?  Β*)]  περιεργασιας  κ  Ν0  3  |  τταιδισκηί] 
ρΓ  και  Κ0·3  |  λογού  ς^Α^  |  ονειδισαου]  ωνιδισμων  Ο 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΛΧ χυι  ίο 

καϊ  μετά  το  δούναι  μη  όνείδιζε· 
ΧΙ,ΙΙ    ι        τάπο  δευτερώσεως  και  λόγου  ακοής, 

και  απο  αποκαλύψεων  λόγων  κρύφιων 
και  εστ}  αισχυντηρός  άληθινώς, 

και  εύρίσκων  χάριν  έναντι  παντός  ανθρώπου. 

Μη  περι  τούτων  αίσχυνθής, 
και  μη  λάβης  πρόσωπον  τον  άμαρτάνειν 

2  2  περί  νόμου  Ύψιστου  καϊ  διαθήκης, 
και  περι  κρίματος  δικαιώσαι  τον  ασεβή, 

3  3  περι  λόγου  κοινωνού  κάί  οδοιπόρων, 
περι  δόσεως  κληρονομιάς  εταίρων, 

4  Απερϊ  ακριβείας  ζυγοΰ  και  σταθμίων, 
περϊ  κτήσεως  πολλών  και  ολίγων, 

5  5  περι  αδιάφορου  πράσεως  και  εμπόρων, 
και  περι  παιδείας  τέκνων  πολλής, 

και  οικεττ)  πονηρώ  πλευραν  αιμάζαι· 
6  6επϊ  γυναικϊ  πονηρά  καλόν  σφραγίς, 

(7)  καϊ  οπου  χ*ϊρ*ε  πολλαϊ  κλεΐσον 
7  7  δ  εάν  παραδιδώς,  εν  αριθμώ  κα\  σταθμω, 

και  δόσις  κα\  Χήμψις  παντι  εν  γραφή· 
8  Βπερϊ  παιδείας  ανόητου  και  μωρού 

καϊ  εσχατογηρως  κρινόμενου  προς  νέους, 
καϊ  εση  πεπαιδευμένος  άληθινώς 

καϊ  δεδοκιμασμενος  έναντι  παντός  ζώντος. 

9  9θυγάτηρ  πατρϊ  απόκρυφος  αγρυπνία, 

καϊ  ή  μέριμνα  αυτής  άφιστα  ϋπνον' 
εν  νεότητι  αυτής  μη  ποτ  ε  παρακμάση, 

καϊ  συνωκηκυϊα  μη  ποτε  μισηθή· 
ίο       10 εν  παρθενεία  μη  ποτε  βεβηλωθή 

22  δούναι]  +  με  Κ*  (ΐη-φΓοβ  με  Κ€·Ά)  ΧΙΛΙ  1  ογπ  και  2°  Κ  |  οηι  ΝΑί: 
απο  2°  #.(Ζ  |  αποκαλύψεων  0,  (απολυψ.)  ΑΟ.  \  αληθινών]  και  αληθινός  Κ  (  ανου 
Κ*  {ανου  ̂ ε-'ΐίν"1))  |  πρόσωπον]  ρΓ  τ  Κ*  (ΐιηρΓοΙ)  τ  Κ1  ρθ5Ϊ63  τα.ς)  2  ασε- 
βην  ̂   3  κοινωνών        |  περι  2°]  ρΓ  και  Β^ί^ΝΟ  \  εταίρων]  έτερων 
ΚΑΟ  4  ακριβιαν        |  περι  2°]  ρΓ  και  £<Α0  5  αδιάφορου]  διάφορου 
ΚΑΟ  |  οιώ  και  ι°  ̂ Λ(^  |  έμπορου  0  |  παιδιαν  ΚΑίΙ  (ίίοηι  8)  |  αιμαξαι]  εμαξαν 
Α  6  κλεισον]  κλισσον       (σ  2°  Γ35  (Γ?νκ1)  7  παράδων  Χ  |  πάντα 
^ΑΟ  8  εσχατογηρουν  Κ  εσχατογηρω  Α€  |  κρινομενω  ΑΟ  \  δεδοκι- 
μασμενον         (δεδοκισμ.  !>*)  ̂(;  ;ι]  δαδοκιμασμενοι  ^*  9  πάτρια  0  | 
αυτήν]  αυτού  Α  \  συνωκηκυϊα]  +  ανδρι  Κ0·3        10  παρθένια       (-νεια  Β* Α) 
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ΧΙΛΙ  1 1  ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 

Β  και  εν  τοΊς  πατρικούς  αύτης  έγκυος  γενηται· 
μετά  ανδρός  ούσα  μη  ποτε  παραβτ/, 

και  συνωκηκυϊα  μη  ποτε  στείρωση. 

11  επ\  θυγατρι  άδιατρεπτω  στερεωσον  φυλακην, 
μη  ποτε  ποιηστ}  σε  επίχαρμα  εχθρόις, 

λαλιάν  εν  πάλει  και  εκκλητον  λαοί, 
και  καταισχύνει  σε  εν  πληθει  πολλών. 

12παντ\  άνθρώπω  μη  εμβλεπε  εν  κάλλει, 
και  εν  μεσω  γυναικών  μη  συνεδρευε· 

13 από  γαρ  ιματίων  εκπορεύεται  σης, 
και  άπο  γυναικός  πονηρία  γυναικός. 

14 κρείσσων  πονηρία  ανδρός  η  άγαθοποιός  γυνη,  ΐ4 
και  γυνη  καταισχύνουσα  είς  όνειδισμόν. 

15Μνησθησομαι  δε  τά  εργα  Κυρίου,  ΐ5 
και  α  εόρακα  εκδιηγησομαι· 
εν  λόγοις  Κυρίου  τά  εργα  αυτού. 

16 ήλιος  φωτίζων  κατά  πάν  επεβλεψεν,  1 6 
και  της  δόξης  αυτού  πλήρες  το  έργον  αυτού. 

τ?ούκ  ενεποίησεν  τοίς  άγίοις  Κύριος  ΐ7 
εκδιηγησασθαι  πάντα  τά  θαυμάσια  αυτού, 

ά  εστερεωσεν  Κύριος  6  παντοκράτωρ, 
στηριχθήναι  εν  δόξη  αυτού  το  πάν. 

ιΗάβυσσον  και  καρδίαν  εξίχνευσεν,  ι8 
και  εν  πανουργεύμασιν  αυτών  διενοηθην 

(^εγνω  γάρ  6  κύριος  πάσαν  ε'ίδησιν 
και  ενεβλεψεν  εις  σημεϊον  αΙώνος, 

Ι9άπαγγελλων  τά  παρεληλυθότα  και  επεσόμενα,  19 
και  άποκαλύπτων  'ίχνη  απόκρυφων 

20ού  παρηλθεν  αύτον  πάν  διανόημα,  2ο 
ουκ  εκρύβη  άπ'  αυτού  ούδε  εϊς  λόγος. 

ΗΑΟ  10  μετά]  ρΓ  και  Κ  |  στείρωση]  στειρωθη  ΚΑ^  (στιρ.)  11  αδιαστρεπτω 
Κ  [  ποίηση  σε]  ποίησης  Κ*  (-ση  σε  Κ0-3-)  Ο  ποιήσει  σε  Α  |  καταισχύνη  Κ 
12  ενβλεπε  ΚΑ  13  εκπορεύεται]  εξελενσεται  Ο  14  κρισσω  Α 
15  δε]  δη  ΚΑΟ  \  εωρακα  Β5  |  αυτοί»]  +  κ  γεγονεν  εν  ευλογία  αντου  κρίμα  Κε·3 
16  αυτού  ι°]  κυ  Κ^ΑΟ  |  πλήρης  ΒΚ  πλήρεις  Ο  17  Κύριος  ι°]  κυ  Κ  |  εκδιη- 
γησασθαι]  ρΓ  και  Κ*  (ϊιηρΓΟΟ  και  Κ°·α)  |  οηι  α  Ο  18  πανουργημασιν  Κ* 
(-γενμασιν  Κε·3)  Α  |  διενοηθη  ΚΑ  \  κύριος]  ύψιστος  ΚΑΟ*νιά(?κ$  Ο3)  |  ειδησιν 
(ιδ.  Α)]  συνιδησιν  Κ  συν[ειδησιν)  (Ζ  19  απαγγελλων]  ρΓ  και  ΚΟ  |  επεσό- 

μενα] τα  εσομενα  ΚΑ€  |  αποκαλνπτων]  ρΓ  ο  Κ*  (οιη  ο  Κ^3)  20  ον]  +  γαρ 
Κ*  (οιη  γαρ  Κ€·Ά)  \  ουκ]  ρΓ  κ  Κ^·3·  |  οιη  ουδε  Α  Ο 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ ΧΙΛΙΙ  8 

2ΐ       2Ιτά  μεγαλεία  της  σοφίας  αύτοΰ  εκόσμησεν  Β 
και  εως  εστίν  προ  τον  αιώνος  και  εις  τον  αιώνα, 

(22)  (2-)οντε  προσετέθη  οντε  ηλαττώθη, 
και  ου  προσεδεηθη  ούδενός  συμβούλου. 

(23)  22       22 ώς  πάντα  τα  έργα  αυτόν  επιθυμητά, 
και  ώς  σπινθήρός  εστίν  θεωρησαι. 

(24)  23       23  πάντα  ταύτα  ζΐ]  και  μένει  εις  τον  αιώνα 
εν  πάσαις  χρείαις,  και  πάντα  υπακούει· 

(25)  24       24  πάντα  δισσά  εν  κατεναντι  του  ενός, 
και  ουκ  επο'ιησεν  ουδέν  εκλιπόν 

(26)  25       25  εν  του  ενός  εστερεωσεν  τα  αγαθά, 
και  τις  πλησθησεται  ορών  δόξαν  αυτοΰ; 

χΐ,ΙΠ  ι         1γαυρ'ιαμα  ύψους  στερέωμα  καθαριότητος, 
είδος  ουρανοί)  εν  όράματι  δόξης. 

2  2  ήλιος  εν  οπτασία  διαγγελλων  εν  εζόδω, 
σκεύος  θαυμαστόν,  έργον  Ύψιστου· 

3  3  ε'ν  μεσημβρία  αυτόν  άναξη ραίνει  χώραν, 
και  εναντίον  καύματος  αυτού  τις  ίιποστησεται; 

4  4 κάμινον  φυλάσσων  εν  εργοις  καύματος, 
(4)  τριπλάσιου  ήλιος  εκκαίων  ορη· 

άτμίδας  πυρώδεις  εμφυσών, 
και  εκλάμπων  ακτίνας  άμαυροΊ.  όφθαΧμούς. 

5  5 μέγας  Κύριος  υ  ποιησας  αυτόν, 
και  εν  Χόγοις  αύτου  κατεσπευσεν  πορείαν 

6  6  και  η  σελήνη  εν  πάσιν  εις  καιρόν  αυτής, 
άνάδειζιν  χρόνων  και  σημείον  αιώνος· 

η        7 από  σελήνης  σημείον  εορτής, 

φωστηρ  μειούμενος  επί  συντέλειας· 
8        δ μην  κατά  το  όνομα  αυτής  εστίν, 

αυξανομένη  θαυμαστώς  εν  άΧΧοιώσει. 

21  εκοσμησε  Ο  |  και  εως]  ως  Κ  ος  ΑΟ  \  ηλασσωθη  ΝΑ  |  και  ου]  ονδε  Ν*  ΝΑΟ 
(κ  ου  Κ6,3)  |  συμβούλου]  ρΓ  ανδρός  Ο.*  (οιη  ̂ υ  ;ι)  22  ως  σπινθηρος]  εως 
σπινθ.  ̂ 0  (εωσπ.)  |  οηπ  εστίν  Κ  \  θεωρησαι]  επιθεωρησαι  ̂   24  εκλιπόν] 
εκλειττον  ΒΛΐ)ν'(1  (Ζνχά  ενλειπον  Κ  ελλιπον  Α  Χί.111  1  καθαριότητος]  και 
καθαριοτης  Χ  |  ουρανού]  ανοϋ       (ουνοϋ  £\€:ι)  2  διαγγελλων]  αγγελλων 
&ε,β  διαγγελων  Λ  4  φυλασσων]  φυσων  ̂ --^Α  |  τριπλάσιων  Α  |  β/α0ι/σω^] 
εκφυσων  ΚΑΟ  5  Κυριοϊ]  ρΓ  ο  Α  |  αιτον]  ακτοΐ'5  Κ*  (-τον  ί^·*)  |  κατέ- 

στειλε»/] κατεπαυσεν  Κ0·3  |  ποριαν  7  συντέλεια*]  συντέλεια  αιωΐΌ5  Κ* 
συντέλεια         σι^τελειαίϊ  (ίίίο)  ̂ν1^1         8  αυξανομενοϊ  ΚΑ  Ο  |  θαυμαστός  Κ 
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ΧΙΛΗ  9 ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 

Β       (9)  σκεύος  παραβόλων  ίν  ύψει,  (9) 
εν  στερεώματι  ουρανού  εκλάμπων 

9  κάλλος  ουρανού,  Βάζα  άστρων,  9  (ίο) 
κόσμος  φωτίζων,  εν  ύψίστοις  Κύριος- 

Ι0εν  λόγοις  άγίοις  στήσονται  κατά  κρίμα,  ίο  (ιι 
κα\  ου  μη  εκλυθώσιν  (ν  φυλακαϊς  αυτών. 

Ύ1ϊδε  τόξον,  κα\  εύλόγησον  τον  ποιησαντα  αυτό,  ιι  (ΐ2 
σφόδρα  ώραΐον  εν  τω  αύγάσματι  αυτού· 

12εγυρωσεν  ούρανον  εν  κυκλώσει  δόξης,  ΐ2  (13 
χεϊρες  Ύψιστου  ετάνυσαν  αυτό. 

13προστάγματι  αυτού  κατεπαυσεν  χιόνα,  ΐ3  (ΐ4 
καΐ  ταχυνει  άστραπάς  κρίματος  αυτού· 

Ι4διά  τούτο  ήνεώχθησαν  θησαυροί,  ΐ4  (15 
κα\  εζεπτησαν  νεφελαι  ως  πετεινό· 

15εν  μεγαλεία»  αυτού  ίσχυσεν  νεφελας,  ΐ5  (ι6 
και  διεθρύβησαν  λίθοι  χαλάζης. 

ι6και  εν  όπτασίαις  αυτού  σαλευθησεται  ορη,  %6  (17 
εν  θεληματι  πνεύσεται  νότος. 

τ?φωνή  βροντής  αυτού  ώνείδισεν  γήν,  ΐ7  ( 
κα\  καταιγις  βορεου  και  συστροφή  πνεύματος. 

(Ι9)ώί  πετεινά  καθιπτάμενα  πάσσει  χιόνα,  (19 
και  ώς  άκρ\ς  καταλύουσα  η  κατάβασις  αυτής· 

18 κάλλος  λευκότητος  αυτής  εκθαυμάσει  οφθαλμός,  ι8  (20 
και  επ\  του  ύετοϋ  αυτής  εκστήσεται  καρδία. 

19  και  πάχνην  ώς  αλα  επ\  γής  χεει,  ΐ9  (2Ι 
και  παγεΐσα  γίνεται  σκολόπων  ακρα. 

20 ψυχρός  άνεμος  βορεης  πνεύσει,  2ο  (22 
και  παγήσεται  κρύσταλλος  άφ'  ύδατος· 

επ\  πάσαν  συναγωγήν  ύδατος  καταλύσει, 
και  ώς  θώρακα  ενδύσεται  το  ύδωρ. 

21  καταφάγεται  ορη  και  ερημον  εκκαύσει,  2ι  (23) 

ΝΑΟ  8  παράβολων]  παρεμβολών  ΚΑΟ  9  αστέρων  Κ  |  Κύριος]  κ~ϋ  Κ0·ΆΑΟ 10  άγιου  ΗΑΟ  11  αυτό]  αυτόν  Α  Ο  12  αυτο]  αυτόν  Ο  13  κατεπαυσεν 
Β*νί£ΐΝ]  κατεσπενσεν  Β3ΐ)  (εσπεν  δΐιρ  Γ&δ)  Α  Ο  15  νεφελαις  Α  |  χαλα- 
ζης]  ροδί  ̂   ταδ  ι  Πι  Αα  16  οπτασία  ΝΑΟ  |  σαλευθησεται]  σαλευθησονται 
ΝΑ  σαλευονται  Ο  |  εν  ι°]  ρΓ  και  ΑΟ  |  θεληματι]  +  αυτού  ΝΑΟ  17  ωνει- 
δισεν]  ωδινησεν  Α  \  γην]  γη  Α  \  κατιπταμενα  Β  18  αυτής  2°]  αυτο  ίηοβρ  Ν* 
(-της  Ν1ς·3)  19  πάχνη  Ν*  (-χνην  20  βορεας  ΝΑΟ  |  αφ 
ύδατος]  εφ  ύδατος  ΚΑ  φυδατος  (δίο)  Ο  |  επι]  ρΓ  και  Ο  |  εκδνσεται  Ν 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ χυν  I 

και  αποσβέσει  χλόην  ως  πυρ.  Β 

(24)  22       22ΐασις  πάντων  κατά  σπουδήν  ομίχλη, 
δρόσος  άπαντώσα  άπό  καύσωνας  Ίλαρώσει. 

(25)  23       2*λογισμώ  αυτού  €  κόπασαν  άβυσσον, 
καϊ  έφύτευσεν  αυτήν  Ιησούς. 

(26)  24       24οί  πλέοντα  την  θάλασσαν  διηγούνται  τον  κίνδυνον  αυτής, 
και  άκοαϊς  ώτίων  ημών  θαυμάζομεν 

(27)  25       25  κα\  έκει  τα  παράδοξα  καϊ  θαυμάσια  εργα, 
ποικιλία  παντός  ζώου,  κτίσις  κητών. 

(28)  26       ~6δι'  αυτόν  ευωδιά  τέλος  αυτού, 
κα\  εν  λόγω  αυτού  σύν  κείται  πάντα. 

(29)  27       27  πολλά  έρούμεν  κα\  ου  μη  άφικώμεθα,^  1ί  Ο 
καϊ  συντέλεια  λόγων  Τό  πάν  εστίν  αυτός. 

(30)  28       28  δοξάζοντας  που  ισχύ σω μεν ; 
αυτός  γαρ  ό  μέγας  παρά  πάντα  τά  εργα  αυτού. 

(31)  29       29 φοβερός  Κύριος  και  σφόδρα  μέγας, 
κα\  θαυμαστή  η  δυναστεία  αυτού. 

(32>33)3°       3°δοξάζοντες  Κυριον  υψώσατε 
καθ*  οσον  αν  δύνησθε,  ύπερέξει  γαρ  καϊ  ετι· 

(34)  (34)και  υψουντες  αυτόν  πληθύνατε  εν  Ισχύι· 

μη  κοπιάτε,  ου  γάρ  μη  άφ'ικησθε. 
(35)  3!       31τίς  έόρακεν  αυτόν  κα\  έκδιηγησεται ; 

καϊ  τις  μεγαλννει  αυτόν  καθώς  εστίν; 

(36)  32       32  πολλά  άπόκρυφά  εστίν  μείζονα  τούτων, 
ολίγα  γάρ  έωράκαμεν  τών  έργων  αυτού. 

(37)  33       33  πάντα  γάρ  έποίησεν  ό  κύριος, 
καϊ  τοις  εύσεβέσιν  εδωκεν  σοφίαν. 

ΤΙατέρων  ύμνος. 

IV  ι        1  Αινέσωμεν  δη  άνδρας  ένδοξους 
και  τους  πατέρας  ημών  τη  γενέσει. 

21  αποσβεσαι  Ο.*  (-σι  ̂ <;·3)  22  ιασβυ  Α  |  πάντων]  πάγων  6ίε·3  ΜΑΟ 
23  άβυσσος  Κ^·1  |  Ιησούς]  Ις  Ιησούς  Α  Ο  24  οι  πλέοντες. .  .θανμαξΌμεν] 
και  ακοαις.,.κινδυνον  αντης  (ϊηνεΓδ  δΐϊοίπϋ)  Α  Ο  |  την]  το  ϊηοορ  £\*  (την  Κ1<:·3)  | 
διηγησονται      |  τον  κινδυνον]  οιώ  τον  ΑΟ  25  θαυμάσια  και  παράδοξα 
Α€  |  ποικίλεια  ̂   \  κτισις]  κτησις  Χ Α€  |  κητών]  κτηνών  ΚΑ€  26  ευωδιά] 
ευοδια         ευδοκία  Α  |  τέλους  Κε·3  |  σύγκειται  ]}3,'Α  |  πάντα]  ρΓ  τα  ΝΛ( 
27  εφικωμεθα  ̂   28  ισχυομεν       ισχνσομεν  Α  29  Κύριος]  κν  Κ* 
(κς  Ν1)  |  δυναστια  Κ        30  Κυριον]  ρΓ  τον  Κ0·3        31  τις  ΐ°]  +  γαρ  Ν  \  εω· 
ρακεν  33  γαρ]  +  α  Ν*  (ϊπιρπΛ  α  Κ1ίθΓΐ  ροδίθα  γλ$)  |  δεδωκεν  Α 
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χυν  2 ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 

2ποΧΧήν  δόξαν  εκτισεν  6  κύριος, 
την  μεγαΧωσυνην  αυτοί)  απ  αιώνος. 

3 κυριευοντες  εν  ταϊς  βασιΧειαις  αυτών . 
και  άνδρες  ονομαστοί  εν  δυνάμει· 

βουΧεύσονται  εν  συνέσει  αυτών, 

άπηγγεΧκότες  εν  προφητείαις' 
^ηγούμενοι  Χαού  εν  διαβουΧίοις 

και  συνέσει  γραμματείας  Χαοΰ, 
σοφοί  λόγοι  εν  παιδεία  αυτών 

5έκζητοΰντες  μέΧη  μουσικών, 
διηγουμενοι  επη  εν  γραφτ}· 

6ανδρες  πλούσιοι  κεχορηγημένοι  Ισχύ  ι, 
ειρηνεύοντες  εν  παροικ'ιαις  αυτών 

7 πάντες  ούτοι  εν  γενεαϊς  εδοξάσθησαν, 
και  εν  ταΐς  ημέραις  αυτών  καύχημα. 

8εϊσ\ν  αυτών  οι  κατέΧιπον  όνομα 

του  έκδιηγήσασθαι  ε 'π αίνους, 
9 καϊ  εισιν  ων  ουκ  εστίν  μνημόσυνον 

και  άπώΧοντο  ώς  ούχ  ύπάρξαντες, 
και  έγένοντο  ώς  ου  γεγονότες, 

και  τα  τέκνα  αυτών  μετ'  αυτούς. 
Ι0αλλ'  ή  ούτοι  άνδρες  εΧεους, 

ων  αι  δικαιοσύναι  ουκ  επεΧήσθησαν 

11  μετά  του  σπέρματος  αυτών  διαμένει 
(Ι2)  αγαθή  κΧηρονομία  εκγονα  αυτών 
εν  ταϊς  διαθήκαις  Ι2εστη  σπέρμα  αυτών, 
(Ι3)καί  τά  τέκνα  αυτών  δι*  αυτούς, 

13εως  αιώνος  μενεΊ  σπέρμα  αυτών, 
κα\  ή  δόξα  αυτών  ουκ  εξαΧειφθήσεται- 

ΧΙΐν  2  πολλά  Χ*  (πολλην  Χε·3)  |  τη  μεγαλωσννη  Χε·3  3  αντων  ι°] 
αυτοί»  Α  |  βουλεύονται  Χ  βουλεύεται  Α  |  προφηταις  Χ*  (-ηαι?  Χε·3)  4  συν- 
εσει]  ρχ  εν  Χ  |  γραμματείας  Β*  (-τια$  Β1»)]  γραμματιαις  Χ  \  λόγοι  ερ]  εν 
λογοις  Α  |  παίδια  ΧΑ  5  διηγουμενοι]  ρΓ  και  ΧΑ  |  γραφή]  η  δίαρ  Γίΐδ  Αβ 
6  ισχνι]  ρ  Γ  εν  ΧΑ  |  παροικιαις]  κατοικίας  ΧΑ  8  κατελιπον]  εν κατελιπον 
Χ*  (κατελ.  Χε·3)  κατελειπον  Α  9  εστίν]  εισιν  Β*  (εστίν  Β3  εστι  Β15)  | 
υπαρξοντες  Χ*  (-ξαντες  Χε·3)  11  εκγονα]  ρΓ  τα  Χ  12  σπέρμα]  ρΓ 
το  ΧΑ  12 — 13  και  τα  τέκνα... σπέρμα  αυτών  Ηδ  δΟΓ  Χ*  (εω$  αιώνος  [ι°] 
...δι  αυτούς  [2°]  υηο  ΐηοΐ  Χε·3)  12  δι  αΐ'τοι>?]  μετ  αυτ.  Χε·3  13  μένει] 
διαμένει  Χε·3  |  εξαλειφθησεται]  εν καταλειφθησεται  ΧΑ  (εγκ.) 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 
χι,ιν  23 

ΐ4       14το  σώμα  αντών  εν  ειρήνη  ετάφη,  Β 
και  το  όνομα  αντων  ζη  είς  γενεάς" 

ΐ5       ι5σοφίαν  αντων  διηγησονται  Χαοί, 
•  και  τον  επαινον  εξαγγέλλει  εκκλησία. 

ι6       ι6'Ένώχ  ενηρεστησεν  Κνρίω  και  μετετέθη, 
■υπόδειγμα  μετανοίας  ταϊς  γενεαίς. 

ΐ7       Ι?Νώί  ενρεθη  τέλειος  δίκαιος, 
εν  καιρώ  οργής  εγενετο  αντάλλαγμα· 

(ιδ)         (ι8)διά  τοντο  εγενηθη  κατάλιμμα  τη  γη, 
δια  τοντο  εγενετο  κατακλνσμός· 

(19)  ι8       ι8διαθήκαι  αιώνος  ετέθησαν  προς  αντόν, 
Ίνα  μη  εζαλειφθη  κατακλυσμό)  πάσα  σάρξ. 

(20)  ΐ9       Ι9>  Αβραάμ  μέγας  πατήρ  πληθονς  εθνών, 
κα\  ονχ  ενρεθη  όμοιος  εν  τη  δόξη, 

2ο       20ό$·  σννετηρησεν  νόμον  Ύψίστον, 
καΐ  εγενετο  εν  διαθήκη  μετ  αντον, 

(21)  (2Ι)καί  εν  σαρκι  αντον  εστησεν  διαθηκην, 
και  εν  πειρασμω  ενρεθη  πιστός· 

(22)  21       21  δια  τοντο  εν  ορκω  εστησεν  αντώ 
ενενλογηθήναι  εθνη  εν  τω  σπερματι  αντον, 

πληθνναι  αντον  ώς  χονν  της  γης, 

(23)  (23)καί  ώς  άστρα  άννψώσαι  το  σπέρμα  αντον, 
κα\  κατακληρονομησαι  αντονς 

από  θαλάσσης  εως  θαλάσσης 
και  από  ποταμοί)  εως  άκρον  γης. 

(24)  22        22 και  εν  τω  Ισαάκ  εστησεν  όντως 
δι  ' Αβραάμ  τον  πάτερα  αντον 

(25)  (2$ενλογίαν  πάντων  ανθρώπων  και  διαθηκην, 
23       23 και  κατεπανσεν  επ\  κεφαλήν  Ιακώβ· 

(26)  (26) έπέγνω  αντόν  εν  ενλογίαις  αυτού, 
και  εδωκεν  αντώ  εν  κληρονομιά· 

14  το  σωμα]  τα  σώματα  ΧΑ  15  επαινον]  +  αντων  Α  |  εξαγγελει  Α  ΝΑ 
17  εγενετο  ι°]  εγενοντο  Χ*  (-ι>ετο  ΗύΑ)  |  οηι  δια  τοντο  (ι0).. .τη  γη  Χ*  (ηαο 
Χ0·3)  |  €γενηθη]  εγενετο  Χ  |  κατάλιμμα  (-λειμμα  Β1))]  καταλιμ  δυρ  ΓΣΐδ  Β3  κα 
δυρ  Γαδ  Λ3  |  δια  τοντο  (2°)]  οτε  Κ0·3 Α  |  κατακλυσμοί]  ρΓ  ο  Α  18  οηι 
κατακλνσμω  Α  19  Αβραμ  Α  |  ομοιο$]  +  αντω  Α  \  τη  δοξη]  οηι  τη  Χ1··1 
20  οηι  και  1°  Α  \  εστησεν]  εξητησεν  Χ  21  τω  σπερματι]  οιη  τω  ΧΑ  |  οηι 
πληθνναι. .  .σπέρμα  αντον  Χ*  ηα.1)  $ηρ  Γί\δ  Χ^'  (νΐ(1)  "'Κ  |  αννψωσαι  το]  αι  το  δΐΐρ 
Γ&δ  Β3,'  |  7^5  2°]  ρΓ  ττ?ϊ  ΧΑ  22  Ισακ  Β* Χ*  (Ισαάκ  Β^Χ'·3)  |  δι]  δια  Α 
23  αυτού  ι°]  ρΓ  υψίστου  Χ*  (οηι  Κ1) 
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χι,ν  I ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 

και  διεστειλεν  μερίδας  αύτοΰ, 

εν  φυλαις  εμερισεν  δεκα  δύο· 
(*?)και  εξήγαγεν  εξ  αυτόν  άνδρα  ελέους,  (27) 

εΰρ'ισκοντα  χάριν  εν  όφθαΧμοις  πάσης  σαρκός,  , 
τηγαπημενον  ΰπό  θεου  κα\  ανθρώπων  χ 

Μωνσην,  ου  τό  μνημόσννον  εν  ευλογίαις· 
2ωμοίωσ€ν  αυτόν  δόξη  άγιων,  2 

και  εμεγάλυνεν  αυτόν  εν  φόβοις  έχθρων 
3εν  λόγοις  αυτού  σημεία  κατεπαυσεν,  3 
^εδόξασεν  αυτόν  κατά  πρόσωπον  βασιλέων  (3) 

ενετείλατο  αυτω  προς  λαόν  αυτού, 

κα\  εδειξεν  αυτω  της  δόξης  αυτού· 
Αεν  πίστει  και  πραύτητι  αυτού  ηγίασεν,  4 

εξελεξατο  αυτόν  εκ  πάσης  σαρκός· 
^ηκουτισεν  αυτόν  της  φωνής  αυτού,  5 

κα\  εισηγαγεν  αυτόν  εις  τον  γνόφον, 

(6)και  εδωκεν  αυτω  κατά  πρόσωπον  εντολάς,  (ό) 
νόμον  ζωης  και  επιστήμης, 

διδάξαι  τον  Ιακώβ  διαθηκην 
και  κρίματα  αυτού  τον  Ισραήλ. 

6  Ααρών  ΰψωσεν  άγιον  ομοιον  αυτω  6  (7) 
αδελφοί/  αυτοΰ  εκ  φνΧής  Αευει· 

7εστησεν  αυτόν  διαθηκην  αιώνος,  η  (δ) 

και  εδωκεν  αυτω  ιερατ'ιαν  λαοΰ· 
εμακάρισεν  αυτόν  εν  ευκοσμ'ια, 

(9)  και  περιεζωσεν  αυτόν  περιστολήν  δόξης·  (9) 
8 ενεδυσεν  αυτόν  συντεΧειαν  καυχήματος,  8 

και  εστερεωσεν  αυτόν  σκευεσιν  ισχύος, 

(10)περισκεΧή  και  ποδήρη  και  επωμίδα·  (το) 
9 και  εκύκΧωσεν  αυτόν  ροίσκοις,  ο 

χρυσόις  κώδωσιν  πΧείστοις  κυκΧόθεν, 

(ι1)ηχήσαι  φωνην  εν  βημασιν  αυτοΰ,  (ιι) 
άκουστόν  ποιησαι  ηχον  εν  ναω 

ΚΑ  23  διεστειλεν]  διεστησεν  Α  Χϋ,ν  1  υττο]  απο  Κ  |  Μωσην  ΚΑ  2  <5ο£7?] 
ρΓ  εν  ΚΑ  4  πραοτητι  Α  |  αυτού]  αυτόν  Α  \  ηγιασεν]  +  αυτόν  Κ  5  οηι 
αυτού  2°  Κ  6  Αρων  Α*  (Ααρ.  Α&?)  |  υψωσεν]  ανυψωσεν  Κ  |  Αβυι  Α 
7  αυτόν  ι°]  αυτω  Α  \  ιερατειαν  Β315  |  περιστολή  Α  8  σκευεσιν]  ρΓ  εν  Κ 
9  οπι  και  Κ  |  κωδεσιν  Κ*  {-δωσιν  Κ<;  ;ι) 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 
ΧΙΛ'  17 

είς  μνημόσννον  νιοΐς  λαού  αυτού·  Β 
(12)  ίο       10  στολή  άγια,  χρνσω  και  νακίνθω 

και  πορφύρα,  Έργων  ποικιλτού, 
λογίω  κρίσεως,  δηλοις  αληθείας, 

(13)  ιι  11  κεκλωσμενη  κόκκω,  Έργω  τεχνίτον, 
λίθοις  πολντελεσιν  γλνμματος  σφραγιδος, 

(ν  δέσει  χρνσίον,  Έργων  λιθονργού, 
εϊς  μνημόσννον  εν  γραφή  κεκολαμμενη 

κατ   αριθμόν  φυλών  ̂ Ισραηλ' 
(14)  ΐ2       12 στεφανον  χρυσούν  επάνω  κιδάρεως, 

εκτύπωμα  σφραγ'ιδος  αγιάσματος, 
καύχημα  τιμής,  Έργον  Ισχύος, 

επιθυμηματα  οφθαλμών  κοσμούμενα. 

(ι$)  13  ώραΐα  13 προ  αυτόν  ου  γεγονεν  τοιαύτα, 
(ιό)  Έως  αϊώνος  (ι6)ούκ  ενεδύσατο  αλλογενής 

πλην  των  νιων  αντού  μόνον, 
και  τά  Έκγονα  αντού  δια  παντός. 

(17)  14       1Αθνσίαν  αντού  όλοκαρπωθησονται 
καθ*  ημεραν  ενδελεχώς  δις. 

(ιδ)  15       15επληρωσεν  Μωνσης  τάς  χείρας 
και  Έχρισεν  αυτόν  εν  βλαιω  άγίω- 

(19)  ̂ εγενηθη  αύτω  είς  διαθηκην  αίώνιον, 
και  εν  τω  σπερματι  αυτού  εν  ημεραις  ουρανού, 

λειτουργεΐν  αύτώ  άμα  και  Ίερατενειν, 
και  ενλογειν  τον  \αόν  αντού  εν  τω  ονόματι. 

(20)  ι6       *6ε£ελεξατο  αυτόν  από  παντός  ζώντος, 
προσαγαγείν  κάρπωσιν  Κνρίω, 

θνμίαμα  και  εύωδίαν  είς  μνημόσννον, 
εζιλάσκεσθαι  περι  τού  λαού  σον. 

(21)  17       *7Έδωκεν  αντόν  εν  εντολαις  αντού, 
εζονσίαν  εν  διαθήκαις  κριμάτων , 

10  στολή]  στήλη  Ν  |  εργω  Α  |  λογιω]  λόγοι  Ν  |  αληθιας  Ν  11  ττολυ-  ΝΑ 
τελεσι  Α  |  εν  δέσει]  ειδεσι  Ν*  (εν  δ.  Ν^3)  |  έργων]  εργω  ΧΑ  |  μνημοσύνη  Ν* 
(-νον  Ν1)  |  κατ]  κατα  Ν  |  φυλών]  φυλασσων  Ν*  (-λω^  Χ0·*"1)  13  οηι  ου  Ν* 
(ηαΐ)  Ν03)  |  βω$]  ρΓ  κ  Κ0·3  |  ενεδυσατο]  +  αυτα  Ν03  14  θυσιαι  ΝΑ  |  αυτού] 
αυτών  Ν  15  Μωσης  Α  |  χείρα*]  +  αυτού  Νς·3  |  αιωνιον]  αιώνος  Ν  |  οηι 
εν  7°  ΝΑ  |  ονόματι]  +  αυτού  Η0*  16  εζελεξαντο  Ν*  (-ξατο  Ν0-3)  |  κάρπω- 

σιν] καρττωμα  Ν  |  ευωδιά  Α  |  οηι  σου  Ν*  (Ιιαίί  Ν0·3)  17  αυτόν]  αυτω 
ΝΑ  |  εν  εντολαις]  εντολας  Ν  εν  ταυ  εντ.  Α 
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χι,ν  ι8 ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 

§0 

διδάξαι  τον  Ιακώβ  τα  μαρτυρία, 

και  εν  νόμω  αυτόν  φωνήσαι  ̂ Ισραήλ. 
18 έ 'ττισυν έστησαν  αυτω  άΧλότριοι  ι8  (22) 

και  έζήλωσαν  αυτόν  εν  τύ)  έρήμω, 

άνδρες  οι  περ\  Ααθάν  και  *Αβειρών 
και  ή  συναγωγή  Κόρ€  εν  θυμώ  και  οργή· 

19είδεν  Κύριος  και  ουκ  ευδόκησαν,  19  (23) 
και  συνετελέσθησαν  εν  θυμω  οργής· 

(24) εποίησαν  αυτοΐς  τέρατα,  (24) 
καταναλώσαι  εν  πνρ\  φλογός  αυτού. 

20 και  προσέθηκεν  Ααρών  δόζαν^.  20(25) 
και  εδωκεν  αυτω  κληρονομίαν 

άπαρχάς  πρωτογενημάτων  έμέρισεν  αύτοϊς, 

(2β)αρτον  πρώτοις' ήτοίμασεν  ττλησμονήν  (26) 
31  και  γαρ  θυσίας  Κυρίου  φάγονται,  2ΐ 

αί  εδωκεν  αυτω  τε  και  τω  σπέρματι  αυτού. 

22  πλήν  εν  γή  λαού  ού  κληρονομήσει,  22  (27) 
και  μερ\ς  ουκ  εστίν  αυτω  εν  λαω, 
αυτός  γαρ  μερίς  σου,  κληρονομιά. 

23  και  Φινεές  νιος  'Έλεαζάρ  τρίτος  είς  δόξαν,  23  (28) 
εν  τω  ζηλώσαι  αυτόν  εν  φόβω  Κυρίου 

(29)και  στήσαι  αυτόν  εν  τροπή  λαού  (29) 
εν  άγαθότητι  προθυμίας  ψυχής  αυτόν· 

και  έξιλάσατο  περί  του  Ισραήλ. 

24διά  τούτο  εστάθη  αύτώ  διαθήκη  ειρήνης,  24  (30) 
προστάτην  αγίων  και  λαώ  αυτού, 

*ΐνα  αυτω  $  και  τω  σπέρματι  αυτόν 
ίερωσύνης  μεγαλεϊον  εις  τούς  αιώνας. 

23 και  διαθήκην  τω  Ααυε\δ  υιω  εκ  φυλής  Ιούδα,  25  (31) 
κληρονομιά  βασιλέως  υιού  έξ  υίού  μόνου, 
κληρονομιά  Ααρών  και  τώ  σπέρματι  αυτού. 

17  τα  μαρτυρία]  +  αυτού  Κ0·3-  μαρτνριαν  Α  |  φωνησαι]  φωτισαι  Α  |  Ίσραηλ] 
τρχ  τον  Χε-3Α  19  ιδεν  Α  |  ηυδοκησεν  Α  |  αυτού]  ρΓ  εν  Κ  |  αυτού]  αυτουί  ΝΑ 
20  αυτού]  αυτω  ΚΑ  |  αρτοι>]  άρτος  Κ0"·3  (ροδίεα  ΐρδ6  τενοο  -τον)  \  πρώτοις] 
πρώτον  γενηματος  Κ*  (πρώτοις  Κ0·3)  |  πλησμονήν]  εν  πλησμονή  ΧΑ  21  οιη 
τε  Χ*  (Και»  Χ0·3)  22  κληρονομιά]  ρΓ  και  Ν0·3  Α  23  στήσαι] 
στηναι  Α  24  λαον  Χε·3  25  τω  Δαυβιδ]  οηι  τω  Χ  |  υιω]  νιων  (ηϊδί 
ΓοΓί  υιω  κ)  Χ*  υιω  ϊεσσαι  Κ0·3·  "Α  |  β£  υιου]  β£  Ιούδα  χε·3ν^  |  Ααρών]  αυ- τών Ν  αυτω  Α 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ χι,νι  8 

26       26δω?7  ύμΊν  σοφίαν  εν  καρδία  υμών, 
κρίνειν  τον  Χαόν  αυτού  εν  δικαιοσύνη, 

ΐνα  μη  άφανισθη  τα  αγαθά  αυτών, 
και  την  δόξαν  αυτών  εις  γενεάς  αυτών, 

ι        1  κραταιός  εν  πολεμοις  Ιησούς  Ναυή, 
κα\  διάδοχος  Μωσή  εν  προφητείαις, 

ος  εγενετο  κατά  το  όνομα  αυτού 
(2)  ^ μέγας  επι  σωτηρία  εκλεκτών  αύτοΰ, 

εκδικησαι  επεγειρομενους  εχθρούς, 
οπως  κληρονομηση  τον  Ίσραηλ. 

(3)  2        2ώϊ  εδοζάσθη  εν  τώ  επάραι  χείρας  αύτοΰ 
και  τω  έκκΧϊναι  ρομφαίαν  επ\  πόλεις. 

(4)  3        3τίε  πρότερον  αύτού  ούτως  εστη ; 
τους  γάρ  πολεμίους  Κύριος  αύτος  επηγαγεν , 

(5)  4        4ούχϊ  εν  χζιρι  αύτού  άνεπόδισεν  ό  ήλιος, 
και  μία  ήμερα  εγενηθη  προς  δύο; 

(ό)  5        $επεκαλεσατο  τον  ΰψιστον  δννάστην 
εν  τω  ΘΧίψαι  αύτον  εχθρούς  κυκΧόθεν 

κα\  επηκουσεν  αύτών  μέγας  Κύριος 

εν  Χίθοις  χαΧάζης  δυνάμεως  κραταιάς· 
(7)  6        6  κατέρραξεν  επ'  έθνος  πόΧεμον, 

και  εν  καταβάσει  άπώΧεσεν  άνθεστηκότας, 

(ε)  (8)Γι/α  γνώσιν  εθνη  πανοπΧίαν  αύτών, 
οτι  εναντίον  Κυρίου  ό  πόΧεμος  αύτού' 

και  γάρ  επηκολούθησεν  οπίσω  Αυνάστου. 
(9)  7        7  και  εν  ημεραις  Μωυσεως  εποίησεν  έλεος, 

αύτος  και  Χαλε/3  νιος  Ίεφοννή, 
άντιστηναι  έναντι  εχθρού, 

κωΧύσαι  λαόν  από  αμαρτίας 
και  κοπάσαι  γογγυσμον  πονηρίας. 

(ίο)  8        Βκαι  αύτοϊ  δύο  οντες  διεσώθησαν 

26  δοιη  Ν*  (δωη  Α  |  γενεαν  ΝΑ  ΧΙ>νΐ  1  πολεμώ  ΝΑΟ  |  Ναι/77]  ΜΑΟ 
ο  Ν.  Ν*  (ο  του  Ν.  &$β·α)  υιοί  Ν.  Α  |  Μωνση  Ν  |  προφητείας  Βεά'ι  |  κληρονο- 

μηση] κατακληρονομηση  ΝΑ  2  τω  εκκλιναι]  τω  εκτιν αι  Ν*  εν  τω 
εκτειναι  Χ€·*  (εκτιν.)  Α  |  ττολυ  Ν*  (-λ«$  Ν0·3  (ν1(1'  ε·ς)  3  πρότερος 
ΝΑ  |  πολεμονς  φ·*.  \  Κνριοτ]  κΰ  ΝεηΑ  |  απηγαγε\  Α  4  ανεποδισεν] 
ενεποδισεν  Ν*  (ανεπ.  Ν0·3)  ενεποδισθη  Α  5  υψιστον]  ρΓ  κν  Ν  |  αντων] 
αυτού  ΧΑ  |  οηι  εν  -2°  ΧΑ  6  αντων]  οιη  Χ*  αυτού  Νε·αΑ  7  Μωσεω$  Λ 
αντος]  οντο$  Ν  |  υιη  εχθρού  Ν*  (Ιιαί.)  Νε·3) 
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ΧΙ,νΐ  9  ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 

Β  άπο  Εξακοσίων  χιλιάδων  πεζών, 

είσαγαγεΐν  αύτούς  εις  κληρονομ'ιαν, 
εις  γην  ρεουσαν  γάλα  και  μίλι. 

9 και  εδωκεν  ό  κύριος  τω  Χαλί/3  Ισχύν,  9  (") 
κα\  εως  γήρους  διεμεινεν  αύτω, 

επιβηναι  αυτόν  €ττι  υψος  της  γης, 
και  το  σπέρμα  αυτού  κατεσχεν  κληρονομίαν 

ϊοοπως  Ίδωσιν  πάντες  οί  νιοι  'ΐσραήλ  ίο  (12) 
οτι  καλόν  το  πορεύεσθαι  οπίσω  Κυρίου. 

"και  οι  κριταί,  έκαστος  τω  αυτού  ονόματι,  ιι  (13 
(Ι4)δσωι>  ουκ  έξεπόρνευσεν  η  καρδία  (ΐ4 
και  όσοι  ουκ  άπεστράφησαν  άπο  Κυρίου, 

ε'Ίη  το  μνημόσυνον  αυτών  εν  ευλογίαις· 
Ι2τά  οστα  αυτών  άναθάλοι  εκ  του  τόπου  αυτών,  ΐ2 

(15)και  το  όνομα  αυτών  άντικαταλλασσόμενον  (ΐ5 
εφί*  υιοϊς  δεδοξασμενων  αυτών. 

13ηγαπημενος  υπό  κυρίου  αυτού  13  (ι6 
προφήτης  Κυρίου  κατεστησεν  βασιλέα, 
και  εχρισεν  άρχοντας  επ\  τον  λαόν  αυτού· 

14 εν  νόμω  Κυρίου  εκρινεν  συναγωγην,  ΐ4  (17 
και  επεσκεψατο  Κύριος  τον  Ίακώ/3. 

1ζεν  πίστει  αυτού  ηκριβάσθη  προφήτης,  ΐ5 
(ι8)και  εγνώσθη  εν  πίστει  αύτοΰ  πιστός  οράσεως.  ( 

ι6καί  επεκαλεσατο  τον  κύριον  δυνάστην,  ^(19 
εν  τω  θλίψαι  εχθρούς  αύτοϋ  κυκλόθεν, 

εν  προσφορά  άρνός  γαλαθηνού' 
Ι7και  εβρόντησεν  άπ'  ούρανού  Κύριος,  17(20 

και  εν  ηχω  μεγάλω  άκουστην  εποίησεν  την  φωνην  αύτού, 

ι8και  εξετριψεν  ηγουμένους  Ύυρίων  ιδ  ( 
και  πάντας  άρχοντας  Φυλιστιείμ. 

19και  προ  καιρού  κοιμήσεως  αιώνος  ίο.  ( 
επεμαρτύρατο  έναντι  Κυρίου  και  χριστού 

ΝΑΟ  8  εισαγειν  Α  9  νψο$]  ρΓ  το  ΝΑ?  (ρΓ  τον  Α*)  Ο  |  κατεσχεν]  και  την  Α 
10  ιδωσι  Ν  |  το  πορενεσθαι  (ίηοερ  πορι  Ν*  πορευ.  Χ10·3)]  οηι  το  Χ  11  εκα 
στοί  Κ€·3  Α]  εκαστω  Β  Ν*  12  τα  οστα]  ρ  γ  και  Κ  |  άντικαταλλασσόμενον 
αντικατάλλαξοι  ξένον  Κ*  (αντικαταλλασσ.  Κ0·3)  13  αντοΐ'  ι°]  +  Σ,αμονη\ 
^^Α^  |  βασιλέα]  βασιλειαν  ΚΑΟ  15  πίστει  7°]  ρημασιν  ̂ ΑΟ  16  εττε- 
κάλεσα  Κ*  (-σατο  ̂ €·3)  |  αντον  εχθρον$  Κ*  {εχθρ.  αντον  Κ€·&)  17  Κνριος 
ρΓ  ο  Κ         18  Ύνρων  ίν*  (-ριων  Ϊν0  3)  19  χριστοί;]  +  αντον  Κ€·Ά 
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Χρήματα  και  εως  υποδημάτων  Β 

άπο  πάσης  σαρκός  ουκ  ε'ίΧηφα· 
και  ουκ  ένεκάΧεσεν  αυτω  άνθρωπος. 

(23)  2ο       20 και  μετά.  το  νπνώσαι  αυτόν  προεφητευσεν 
κα\  ύπέδειξεν  βασιΧεϊ  την  τεΧευτην  αυτού, 

καϊ  άνύψωσεν  εκ  γης  την  φωνην  αυτού 
εν  προφητεία,  έξαΧειψαι  άνομίαν  Χαού. 

.VII  ι         1  κα\  μετά  τούτον  ανέστη  Να#αι> 
προφητεΰειν  εν  ημέραις  Ααυείδ. 

2  2ώσπερ  στεαρ  άφωρισμένον  άπο  σωτηρίου, 
ούτως  Ααυε\δ  άπο  των  υιών  ΊσραηΧ. 

3  3  εν  Χέουσιν  επαιζεν  ώς  εν  ερίφοις, 
κα\  εν  αρκοις  ώς  εν  αρνασι  προβάτων. 

4  4  εν  νεότητι  αυτού  ̂ ούχ\  άπέκτεινεν  γίγαντα, 
κα\  εξηρεν  όνειδισμόν  έκ  Χαοΰ 

(ζ)  <5)εν  τώ  έπάραι  χείρα  εν  Χίθω  σφενδόνης 
και  καταβαΧεΊν  γαυρίαμα  του  Γολιάθ; 

(ό)  5        ΖέπεκαΧέσατο  γαρ  Κυριον  τον  ΰψιστον, 
κα\  εδωκεν  εν  τβ  δεξιά  αυτού  κράτος, 

έξάραι  ανθρωπον  εν  ποΧεμω' 
ανυψώσει  κέρας  Χαοΰ  αύτοϋ. 

(7)  6        6  ούτως  εν  μυριάσιν  έδόξασεν  αύτόν, 
και  ηνεσεν  αυτόν  εν  εΰΧογ'ιαις  Κυρίου 
εν  τώ  φέρεσθαι  αυτω  διάδημα  δόξης. 

(8)  7         7 (ξέτριψεν  γαρ  εχθρούς  κυκΧόθεν, 
και  έξουδένωσεν  ΦυΧιστιειμ  τούς  ύπεναντίους 
εως  σήμερον  συνέτριψεν  αυτών  κέρας. 

(9)  8         ?'εν  π  αντί  έργω  αυτού  εδωκεν  έξομοΧόγησιν 
αγίω  Ύψίστω,  ρηματι  δόξης· 

19  ΟΓη  και  3°  0  |  ειληφα  Β^ΑΟ  (.  .  λι0α)]  ειληφεν  Β^Κ0  3  20  επρο-  ΝΑΟ 
φητευσεν  ΝΑΟ  |  οπι  και  2°  Ν*  (Ηαΐ>  Ν1  δίηίδΐΓ)  |  υττεδειξεν]  επε[δειξ]εν  €  | 
την  φωνην]  ΟΠΙ  την  Λ  |  προφητεία  (-τια  Ο)]  προφητείας  Κ  |  εξαλιψει  £\ 
XXVII  1  τούτον]  τούτο  €  \  Ήαθαν]  Ααθαν  Α*  (Ναθ.  Α'')  |  Λαι/ειδ]  Ααδ  Ν* 
{Ααδ  Κεα)  2  των  νιων]  οϊώ.  των  ΝΑΟ  3  επαιζεν  ]>ι,'Κ  επαισεν  €  | 
και]  ΗΟΓ}  λ  ϊη  Ν*  (πτιρΓοΙ)  λ  Κ1  ε·3)  |  εναρκεις  Κ*  (εν  αρκοις  6<0&)  |  αρνασιν  Α 
4  χείρας  Α  \  κατεβαΧεν  ̂ ^^  |  Γολιαδ  Ο  5  οηι  γαρ  Ο  \  ανθρωπον]  +  δυνα- 

τόν ]ϊύ'£\Α^  |  ανυφωσαι  ΝΑΟ  6  ηνεσεν]  ηρεσεν  Ν*  ηνεσαν  Νς·3 
7  εχθρους]  +  σου  Κ*(πηρτο1ί)  σου  Να·:ι)  |  αντων]  αυτω  Ο  |  κέρας]  κεραξ  ̂  8  νφ ιστού  Ν  |  ρήματα  ̂  
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Β     (Ι0)εν  πάση  καρδία  αυτόν  νμνησεν  (ΙΟ) 
και  ηγάπησεν  τον  ποιήσαντα  αυτόν. 

9  και  εστησεν  ψαλτωδονς  κατέναντι  τον  θυσιαστηρίου,  9  ί11) 
και  εξ  ήχους  αντών  γλνκαίνειν  μέλη' 

1<3εδωκεν  61/  εορταΐς  ενπρέπειαν,  ίο  (12) 
και  εκόσμησεν  καιρούς  μέχρι  σνντελείας, 

ει/  τω  αίνεϊν  αντονς  το  αγιον  όνομα  αντοΰ 
και  άπο  πρω\  ήχείν  το  άγιασμα. 

Ι!Κνριος  άφεΐλεν  τάς  αμαρτίας  αντον,  Ί1  (ι3) 
και  άνν^τωσεν  εις  αιώνα  το  κέρας  αντον, 

και  ε  δω  κ  εν  αντω  διαθήκη  ν  βασιλέων 
και  θρόνον  δόξης  εν  τω  Ισραήλ. 

12 μετά  τοντον  ανέστη  νιος  επιστήμων,  ι2  (14) 
και  δι'  αντον  κατέλυσεν  εν  πλατνσμώ' 

Ι3Σαλωμων  εβασίλενσεν  εν  ήμέραις  ειρήνης,  ΐ3  (15) 
ω  6  θεάς  κατέπανσεν  κνκλόθεν, 

Ίνα  στήση  οίκον  επ*  ονόματι  αντον 
και  έτοιμάση  άγιασμα  εϊς  τον  αίωνα. 

ηως  έσοφίσθης  εν  νεότητί  σον,  ι4 
(ι6)και  ένεπλήσθης  ως  ποταμός  σννέσεως.  (ιό) 

Ι5γήν  έπεκάλνψεν  ή  ψνχή  σου,  ΐ5 
(Ι7)και  ενέπλησας  εν  παραβολαϊς  αινιγμάτων  (17) 

ι66ΐ?  νήσους  πόρρω  άφίκετο  το  ονομά  σου,  ι6 
και  ήγαπήθης  εν  τη  ειρήνη  σον 

17 εν  ωδαΊ,ς  και  παροιμ'ιαις  και  παραβολαις  17  (ιδ) 
και  εν  έρμηνία  άπεθανμασάν  σε  χώραι· 

ιΒέν  ονόματι  Κνρίον  τον  θεον,  ιδ  (19) 
τον  έπικεκλημένον  θεον  Ισραήλ, 

(20) σννήγαγες  ως  κασσίτερον  το  χρνσίον,  (2ο) 
και  ως  μόλιβον  έπλήθννας  αργύρων. 

ΝΑϋ       8  νμνησιν  Κ  |  ηγαπησε  Ο  9  ψαλμωδούς  ̂   |  του  θυσιαστήριου]  οιη 
του  ΚΑ€  |  ηχου  Β5  10  οιη  εν  ι°  Κ  |  ορταις  Β*  [εορτ.  ΒΒ)  |  ευπρεπιαν 

|  σνντελιας  Ο  |  το  αγιον  όνομα]  το  όνομα  το  αγιον  Ο  |  αυτού]  σον  Χ  | 
πρωί]  πρωίας  ΚΑΟ  +  φωνη  Κ0·3·  11  Κύριος]  κ$  Β*υ  χΊ  Β3  12  μετα]  ρτ 
και  Ο  |  οιη  και  δι  αντον..  .πλατνσμω  Ο  \  κατελνσεν]  κατεπαυσεν  &ζ  13  Σο- 
λομων  ΚΑ  |  ω  ο  θεος]  ω$  θ$  Κ*  (ω  ο  05  14  ενεπλησθης]  εσοφισθη  Ο* 
{-θης  Ο)  15  ενεπλησαν  Ο  16  τ/γατΓτ^ϊ]  τ  ίηδί  (αηΐ^α  \  ίΐϊο 
1ΕΟΟΓ3.556  νϊά)  Κ!  17  εν  ι°]  ρΓ  και  ΑΟ  |  ερμηνια  (-νεια  Βαΐ3)]  ερμηνιαις 
$.0  ερημιαις  Α  |  επεθαυμασαν  Α  18  οιη  0εοι/  2°  0'1(1  |  κασιτερον  Ο  | 
μολιβδον  ̂  
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(21)  19       19  παρανέκλινας  τας  λαγόνας  σον  γνναιξίν,  Β 
και  ένεξονσιάσθης  εν  τω  σώματι  σον 

(22)  2ο       20εδωκας  μώμον  €ν  τη  δόξη  σον, 
και  έβεβηλωσας  το  σπέρμα  σον, 

έπαγαγειν  όργην  εή\  τα  τέκνα  σον, 
και  κατενύγην  €7τϊ  τη  αφροσύνη  σον, 

(23)  2ΐ       21  γενέσθαι  δίχα  τνρανν'ιδα 
και  έξ  Έφράιμ,  αρξαι  βασιλείαν  άπειθή. 

(24)  22       22  ό  δε  Κύριος  ον  μη  καταΧίπη  το  έλεος  αντον, 
και  ον  μη  διαφθαρη  άπο  των  έργων  αντον, 

ονδέ  μη  εξάλειψη  εκλεκτοί/  αντον  εκγονα, 
και  σπέρμα  τον  άγαπησαντος  αντον  ον  μη  έξάρη· 

(23)         ̂   και  τω  Ιακώβ  εδωκεν  κατάλιμμα, 

και  τω  Αανε\δ  εξ  αντον  ρ'ιζαν. 
(26)  23       23 και  άνεπαύσατο  Έ,αλωμών  μετα  των  πατέρων, 
(27)  ί27)και  κατέλιπεν  μετ   αντον  εκ  τον  σπέρματος  αντον 
(28)  Χαον  άφροσύνην  (28)  και  έΧασσούμενον  σννέσει 

'Ροβοάμ,^  ος  άπέστησεν  Χαον  εκ  βονλης  αντον,  1  £ 
(29)  <29)και  Ίεροβοάμ  νιόν  ΝαβάΥ,  ο$·  έξήμαρτεν  τον  ΊσραηΧ 

και  εδωκεν  τω  Έφράιμ  όδον  αμαρτίας. 

24       24  και  επΧηθύνθησαν  αι  άμαρτίαι  αντών  σφόδρα, 
(30)  (3°)άποστήσαι  αντονς  άπο  της  γης  αντών 
(31)  25       25 και  πάσαν  πονηρ'ιαν  έξεζήτησαν, 

εως  έκδίκησις  ελθη  έπ'  αντούς. 
I  ι         'καί  ανέστη  Ήλιαί  προφήτης  ως  πνρ, 

και  ό  Χόγος  αντον  ώς  Χαμπάς  έκαίετο- 
2  2ος  έπηγαγεν  έπ'  αντονς  Χιμόν, 

και  τω  ζηλω  αντον  ώΧιγοπο'ιησεν  αντονς' 
3  3εν  λόγω  Κυρίου  άνέσχεν  ονρανόν, 

κατηγαγεν  όντως  τρις  πνρ. 

4  4ώ?  έδοξάσθης,  Ηλεία,  εν  τοίς  θανμασίοις  σον 

19  παρεκλινας  Κ  20  υιη  εν  Κ  21  τνραννώος  Κε·3  |  λιψραιμ  Κ*  ΝΑΟ 
(Ε0ρ.  Κ0·3)  Α  |  αρ£αϊ  Κ  22  καταλιπη]  εγκαταλειττη  Α  Ι  διαφθειρη  Κ0·3 
(διαφθιρ.)  Α  |  εξαλιψει  \  σπέρμα]  ρΓ  το  Α  |  Ιακώβ]  +  ο$  Κ*  (οιη  05  Κ03) 
καταλειμμα  Βα1)  23  Σολομών  Κ  \  πάτερων]  +  αντον  ΚΑ  |  κατελειπεν  Α 
μίτ]         Α  |  ελαττονμενον  Κ  |  Ροβοαμ.]  Ρο/3 .  . .  Ο  |  οιιι  ος  ι°  Κ*  (Ιιαΐ^  Κ0·3) 
λαον]  ρτ  τον  Α  |  υιοί  Κ  24  τϊ?$  γης]  οηι  ττ;ϊ  Κ  25  εως]  ως  Α 
ΧΙ^νΐΠ  1  Ηλείας  Κ  2  ολιγοποιησεν  ΚΑ  3  οηΐ  οιτωϊ  Κ1-·3 
4  ΙΙλια  Ιί'Ά  |  τοις  θαυμάσιο»]  υιη  τοις  ΚΑ 
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Β  και  τις  ομοιός  σοι  καυχάσθαι; 

5ό  εγείρας  νεκρόν  εκ  θανάτου  5 
κα\  εζ  αδου  εν  λόγω  Ύψιστου ' 

6ό  καταγαγών  βασιλείς  εις  άπωλίαν  6 
και  δεδοξασμενους  άπο  κλίνης  αυτών 

7 άκουων  εν  Σεινά  ελεγμόν  7 
και  εν  Χωρηβ  κρ'ιματα  εκδικησεως· 

8ό  χρίων  βασιλείς  είς  άνταπόδομα,  δ 
και  προφητας  διαδόχους  μετ  αυτόν 

9ό  άναλημφθεϊς  εν  λαιλαπι  πυρός  9 
εν  άρματι  ίππων  πύρινων 

10ό  καταγραφείς  εν  ελεγμοϊς  εις  καιρούς,  ίο 
κοπάσαι  όργην  προ  θυμού 

και  επιστρεψαι  καρδίαν  πατρός  προς  υ'ιόν 
και  καταστησαι  φυλάς  Ίακώ/3. 

§0     5 11  μακάριοι  οι  Ιδόντες  σε  ιι 
και  οι  εν  αγαπήσει  κεκοσμημενοι} 

(Ι2)και  γαρ  ημείς  ζωή  ζησόμεθα.  (ι2) 
^Ηλείας  ος  εν  λαιλαπι  εσκεπάσθψ  \ι  (13) 

και   Έλεισαΐε  ενεπλησθη  πνεύματος  αυτού, 
και  εν  ημέραις  αυτού  ουκ  εσαλεύθη  υπό  άρχοντος, 

και  ου  κατεδυνάστευσεν  αυτόν  ουδείς. 

13πάς  λόγος  ούχ  ύπερηρεν  αυτόν,  13  (μ) 
και  εν  κοιμησει  επροφητευσεν  το  σώμα  αυτού· 

14καί  εν  ζωη  αυτού  εποίησεν  τέρατα,  14  (15) 
και  εν  τελευτη  θαυμάσια  τα  εργα  αυτοΰ. 

15εν  πάσιν  τούτοις  ου  μετενόησεν  ό  λαός,  ΐ5  (ιό) 
και  ουκ  άπεστησαν  άπο  τών  αμαρτιών, 

εως  επρονομεύθησαν  άπο  της  γης  αυτών 
και  εσκορπίσθησαν  εν  πάση  τη  γη, 

ΝΑΟ       4  καυχάσθαι]  κανχησβται  ΚΑ         6  απωλειαν  Β3ΐ)ΚΑ  7  Σινα  ΒΧ)Α 
8  μετ  αντον  δΐιρ  Γαδ  Βε1)  9  λαιλαπι]  λαμπαδι  Α  |  ίππων]  ΐηοερ  π  Κ* 
(ίιτφΓοΙ)  π  Κ1)  10  εν  ελεγμοις]  εν  ελλεγμουις  Κ*  (ίηιρίΌΐ)  ι  Κ1  ροδΐ63.  Γαδ 
Κ?)  ελεγμο$  Α  \  οτη  εις  Κ*  (Ηαβ  Κ0·3)  |  οιη  και  ι°  ΚΑ  11  ιδοντες]  ειδοτες 
ΚΟ  |  αγαπήσει]  αγάπη  Κ  αγαπησι  σου  Κ"  \  ζωη%  Κ*  {ζωη  Κ1)  Α  12  Ηλιου 
Β5Α  |  Έλισαιε  Β*>ΚΑ0  (Ελισ[αιε])  \  ενεπλησθη]  επλησθη  Α  |  αυτού  ι°]  άγιου 
Α  |  ου  κατεδυνάστευσεν]  ουκ  εδυναστευσεν  Κ  13  ουχ]  κϋ  Κ  14  ζωη] 
ρΓ  τη  ̂   |  τελευτη]  ρΓ  τη  Ο  15  των  α\αμαρτιων  Β*  (των\  αμ.  Β*1)  \  αμαρ- 

τιών] +  αυτών  Κ  \  της  γηί]  οηι  της  ΚΑ  |  εσκορπίσθησαν]  διεσκορπισθησαν  ΚΑ 
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(17)         (Ι?)καί  κατεΧείφθη  ό  Χαος  όΧιγοστός,  Β 
και  άρχων  τω  οϊκω  Αανείδ. 

(ιδ)  ι6       ι6τινες  μεν  αυτών  εποίησαν  το  άρεστόν, 
τίνες  δβ  επΧηθυναν  αμαρτίας. 

(19)  17       1?'Έζεκίας  ώχύρωσεν  την  πόΧιν  αυτού, 
και  είσηγαγεν  είς  μέσον  αυτών  τον  Γώγ· 

ωρυξεν  σιδηρω  άκρότομον, 
και  ωκοδόμησεν  κρηνας  εϊς  ύδατα. 

(20)  ι8       18 εν  ημεραις  αυτού  άνεβη  Σενναχηρε\μ 
κα\  άπεστειΧεν  'Ραψάκην,  και  άπήρεν 

και  επηρεν  η  χ*φ  αυτοί)  επ\  "Σειών, 
και  εμεγαΧαυχησεν  ΰπερηφανία  αυτού. 

(21)  19       19τότε  εσαΧεύθησαν  καρδίαι  και  χείρες  αυτών, 
και  ώδίνησαν  ώς  αι  τίκτουσαι· 

(22)  2ο       20 και  επεκαΧεσαντο  τον  κύριον  τον  εΧεημονα, 
εκπετάσαντες  τας  χείρας  αυτών  προς  αυτόν. 

και  ό  άγιος  εξ  ουρανού  ταχύ  επηκουσεν  αυτών, 
(23)  (23)καί  ε\υτρώσατο  αυτούς  εν  χειρ\  Ήσαιου· 
(24)  2ΐ       21επάτα£εν  την  παρεμβοΧην  τών  *  Κσσυρίων, 

και  εζετριψεν  αυτούς  6  άγγεΧος  αυτού. 

(25)  22       22  εποίησεν  γαρ  'Έζεκίας  το  άρεστόν  Κυρίω, 
και  ενίσχυσεν  εν  6δοΓ$·  Δαυβίδ  του  πατρός  αυτοΰ, 

ας  ενετείΧατο  Ησαΐας  6  προφήτης 
6  μέγας  και  πιστός  εν  όράσει  αυτού. 

(26)  23       23εν  ταϊς  ημεραις  αυτού  άνεπόδισεν  ό  ηΧιος, 
και  προσεθηκεν  ζωην  βασιΧεν 

(27)  24       2Απνεΰματι  μεγάΧω  "δεν  τα.  έσχατα, 
και  παρεκάΧεσεν  τούς  πενθουντας  εν  Σειών 

(28)  25       23 60)$·  του  αιώνος  υπεΒειξεν  τα.  εσόμενα 
και  τα.  απόκρυφα  πρ\ν  η  παραγενεσθαι  αυτά. 

15  κατελειφθη]  κατελημφθη  ΚΟ  (κατεληφθ.)  |  άρχων]  άρχοντες  Κε·3  |  τω  8Α0 
οικω]  ρΓ  εν  ΚΑ  17  αντων]  αντης  Λ  |  τον  Τωγ]  τον  Ηωγ  Κ*  τ.  αγωγον 
Κε·α  υδωρ  Α  18  Σενναχηρειμ]  Σεννα .  . .  Ο  (οείΐ:  εναη  νΐδςαβ  22)  | 
άπεστειλεν]  απετρεφεν  Κ*  (απεστιλεν  Κεα)  |  Ρα^ακτ^ι/]  ρΓ  τοί'  Κ  |  η  χειρ] 
χείρα  Α  |  Σιων  (ιίανα  24)  Β'Ά  |  νπερηφανιαν  Κ  υπερηφάνεια  Α  19  χείρες] 
])Γ  αι  ΚΑ  20  επανεκαλεσαντο  Κ*  (επεκαλ.  Κε·α)  |  Ησαιοι/]  Ι^σου  Κ 
22  οπι  Κιγ>ιω  Κ*  (Ιιαΐ)  κω  Κε·3)  |  οπι  Δαυειδ  Κ*  (Ιιαβ  Ααδ  Κε·3)  24  ίΐδεκ ΚΑ  25  παραγινεσθαι  Ο 
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Β        1  μνημόσυνου  Ίωσβι'ου  €ΐ$·  σύνθεσιν  θυμιάματος,  ι  ΧΙ,ΙΧ 
εσκευασμένον  έργω  μυρεψού' 

^>εν  παντί  στόματι  ως  μέλι  γλυκανθησεται,  (2) 

και  ως  μουσικά  εν  συμποσίω  ο'ινου. 
2αύτός  κατευθύνθη  εν  επιστροφή  λαοί),  2  (3) 

και  έξηρεν  βδελύγματα  άνομίας' 
3 κατεύθυνεν  προς  Κυριον  την  καρδίαν  αυτού,  3  (4) 

εν  ημεραις  άνομων  κατ'ισχυσεν  την  εύσεβειαν . 
Απαρέξ  Ααυεϊδ  κα\  Έζεκίου  και  Ίωσείου  4  (5) 

πάντες  πλημμελίαν  έπλημμελησαν 
^κατέλιπον  γαρ  τον  νόμον  του  ύψιστου,  (β) 

οι  βασιλείς  Ίουδα  έζέλιπον. 

5εδωκαν  γαρ  το  κέρας  αυτών  ετεροις  5  (ζ) 
και  την  δόξαν  αυτών  εθνει  άλΧοτρίω· 

6 ένεπύρισεν  εκλεκτην  πόΧιν  αγιάσματος,  6  (δ) 
και  ηρημωσαν  τάς  όδούς  αύτης 

εν  χειρί  Ιερεμίου·  7 εκάκωσαν  γαρ  αυτόν,  η  (ο) 
και  αυτός  εν  μήτρα  ηγιάσθη  προφήτης, 

έκριζούν  και  κακοΰν  και  άποΧΧυειν, 
ωσαύτως  οικοδομεϊν  και  καταφυτεύειν. 

^Ιεζεκιήλ,  ος  είδεν  ορασιν  δόξης  8  (ίο) 
ην  ύπεδειξεν  αύτώ  επί  άρματος  χερουβείμ· 

9 και  γαρ  έμνησθη  τών  εχθρών  εν  ομβρω,  α  (ιι) 
και  άγαθώσαι  τους  εύθύνοντας  όδούς. 

Ι0καί  τών  ιβ'  προφητών  τα  οστά  10 άναθάΧοι  εκ  του  τόπου  αυτών. 

παρεκάΧεσεν  δε  τον  Ιακώβ, 

και  ελυτρώσατο  αυτούς  εν  π'ιστει  ελπίδος. 
11  πώς  μεγαλύνωμεν  τον  ΖοροβαβεΧ;  ιι  (13) 

και  αύτος  ως  σφραγις  επ\  δεξιάς  χειρός. 
]  0       12ούτως  Ιησούς  υίός^  Ίωσεδεκ·  ΐ2  (14) 

ΧΙ,ΙΧ  1  Ιωσωυ  (ΐίεπι  4)  Β^ΑΟ  |  εσκευασμενου  Κ  |  ερ-γον  Α  \  μνρεψον] 
μυρεμου  Α  2  κατηυθυνθη  ΚΑ  \  λαου]  αυτού  Κ*  (λαοΐ'  Κ03)  3  καρδιαν] 
οδον  Α  4  πλημμελειαν  Β85  Ο  πλημμέλεια  Α  \  κατελειπον  Α  ΙιϊαΙ  Ο  | 
εξελειπον  ΑΟ  ([ε£]6λ.)  6  ενεπυρισαν  ΚΑ  |  Ιηρεμιου  Α  7  κατα- 

φυτεύειν] φυτευειν  Κ*  (καταφ.  &·Ά)  8  ιδεί*  Α  |  χερουβειν  ΚΑ  9  οδοι-ϊ] 
ρΓ  τα$  Κ*  (οπι  τα?  Κε·3)  10  ιβ]  δώδεκα  Α  \  παρεκαλεσαν  Α  |  δί]  γαρ 
Κε·αΑ  |  ελυτρωσαντο  Α  11  μεγαλυνομεν  Κ  |  ωσφραγις  Β*  (ω$  σφρ.  Βαΐ1) 12  ούτος  Κ  |  Ιω$ ...  Ο 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ  I.  7 

οι  Ιν  ήμεραις  αυτών  οικοδόμησαν  οίκον  Β 
και  ανύψωσαν  λαον  άγων  Κνρίω 

ήτοιμασμενον  εις  δόξαν  αιώνος. 
(15)  13       13 και  νεμονσιν  επ\  πολν  το  μνημόσννον 

τον  εγείραντος  ήμίν  τείχη  πεπτωκότα, 
κα\  στήσαντος  πνλας  και  μοχλούς, 

και  άνεγείραντος  τα  οΙκόπεδα  ημών. 

(ιό)  14       Ι4ονδε  εις  εκτίσθη  οίος  'Ένώχ  τοιούτος  επ\  της  γης, 
και  γαρ  αντός  άνελήμφθη  από  της  γής' 

(17)  ΐ5       15ό  δε  Ιωσήφ  εγενήθη  άνήρ, 
ηγούμενος  αδελφών,  στήριγμα  λαού, 

(ι8)  (ι8)και  τα.  οστά  αντον  επεσκεπησαν. 
(19)  ι6       ι6Στ7/ί  και  Σήθ  εν  άνθρώποις  εδοξάσθησαν, 

και  νπερ  πάν  ζώον  εν  τη  κτίσει  ,Αδάμ. 
ι        τΣίμων  Όνίου  υίόί  ιερενς  ό  μέγας, 

ος  εν  ζωή  αντον  νπεραψεν  οίκον, 
και  εν  ήμεραις  αντον  εστερεωσεν  τον  ναόν 

2  2 και  υπ'  αντον  εθεμελιώθη  νψος  διπλής, 
άνάΧημμα  νψηλόν  περιβόΧον  Ίερον- 

3  3εν  ήμεραις  αντον  ήΧαττώθη  άποδοχειον  νδάτων, 
χαλκός  ώσε\  θαλάσσης  το  περίμετρον 

4  4 ό  φροντίζων  τον  Χαον  αντον  από  πτώσεως, 
και  ενισχνσας  πάλιν  ενπολιορκήσαι. 

5  5 ως  εδοξάσθη  εν  περιστροφή  λαον, 
εν  ε'ξόδω  ο'ίκον  καταπετάσματος· 

6  6 ως  αστήρ  εωθινός  εν  μεσω  νεφέλης, 
ως  σελήνη  πλήρης  εν  ήμεραις· 

η        1  ως  ήλιος  εκλάμπων  επί  ναόν  Ύψίστον, 
και  ως  τόξον  φωτίζον  εν  νεφελαις  δόξης- 

12  ωκοδομησαν  Α  \  οίκον  Β1  Κ]  πυργον  Β*'η<:εΡνίαΑ  |  οιη  και  Α  |  Χαον]  «Λ 
ναον  Α  13  νεμονσιν  (-σι  Κ*)]  Ί&εεμιου  &$ααΑ  |  ημιν]  ημών  Κ  |  τείχη]  χείλη 
Κ*  (τειχ.  Κ03)  14  ουδέ  εις]  ονδεις  Κ  οντ  ΐηεερ  Α*νί(1  |  €7τι  της  γης  τοιούτος 
οιο5  Ει/ωχ  ΚΑ  |  οηι  γαρ  Α  |  ανελημφθη]  μετετεθη  Α  15  ο  δε]  ουδε  ως  ΚΑ 
16  τη  κτίσει]  οηι  τη  Κ0·3  Γ,  1  Γονιού  Β*  Κ*  (Ονιου  Β^Κ0·3  Βοά  ροδίεα  ΐηδΐ 
I  Κ?)  |  ιερεύς]  ρΓ  ο  Α  |  νπερραψεν  Κ*  νπεγραψεν  Κς·3  \  ημεραις]  ρΓ  ταυ  Κ* 
(οηι  ταις  Κ1)  |  τον  ναον]  οηι  τον  ΚΑ  2  ί>Ϊ3  και  υπ  αντον  εθεμελιωθη  Κ* 
(αηο  ϊηοΐ  ι0  Κ';ι)  |  ιερόν]  ρΓ  υψηλού  Κ*  (οηι  Κ1  °·8)  3  αποδοχών  Β*  (-χειορ 
Β;ι1>)]  αποδοχεια  ΚΑ  (-χια)  |  χαλκός]  λάκκος  Α  4  τοι>  λαον]  το  ελεον  Κ* 
(του   λ.  Κς·3)  |  πτώσεως]   πτοησεως  Κ*  (πτωσ.   Κ^3)  |  εμπολιορκησαι  Β^Α 
5  ω?]  05  Α  6  νεφελών  Κ  7  οηι  και  Α  |  φωτιξων  Κ 
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ϋ8 ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 

Β         8ώ?  άνθος  ρόδων  εν  ημέραις  νέων,  3 
ως  κρίνα  έπ'  εξόδων  ύδατος, 

ως  βλαστός  Χιβάνου  εν  ημέραις  θέρους· 
9 ως  πυρ  και  Χίβανος  έπ\  πυρίου·  9 

(Ιϋ>ώί  σκεύος  χρυσίου  όΧοσφύρητον  (ίο) 
κεκοσμημένον  π  αντί  Χίθω  ποΧυτεΧεΐ· 

10 ως  εΧαία  άναθάΧΧονσα  καρπούς,  ίο  (ιι) 
και  ως  κυπάρισσος  υψούμενη  εν  νεφέΧαις. 

11  εν  τώ  άναΧαμβάνειν  αυτόν  στοΧην  δόξης,  ιι 
και  ένδιδύσκεσθαι  αυτόν  συντέΧειαν  καυχήματος, 

^~)έν  άναβάσει  θυσιαστηρίου  άγιου  (12) 
έδόξασεν  περιβοΧήν  αγιάσματος· 

12 εν  δε  τω  δέχεσθαι  μέΧη  έκ  χειρών  ιερέων,  ιζ  (13) 
και  αυτός  έστως  παρ*  εσχάρα  βωμού, 

κυκΧόθεν  αυτός  στέφανος  άδεΧφών 
ως  βΧάστημα  κέδρου  εν  τω  Αιβάνω, 

(ι4)καί  έκύκΧωσαν  αυτόν  ως  στεΧέχη  φοινίκων  (ι4) 
13  και  πάντες  οι  νιοι  ' Ααρών  εν  δόξη  αυτών,  ΐ3 

(Ι5)καί  προσφορά  Κυρίου  εν  χερσϊν  αυτών  (15) 
έναντι  πάσης  έκκΧησίας  ΙσραηΧ· 

14καί  συντέΧειαν  Χειτουργών  επ\  βωμών,  ΐ4 
κοσμησαι  προσφοράν  Ύψιστου  ΤΙαντοκράτορος, 

1$εξέτεινεν  έπϊ  σπονδείου  χείρα  αύτοΰ,  ΐ5  (ιό) 
και  εσπεισεν  έζ  αίματος  σταφυΧης, 

11?)έξέχεεν  εις  θεμέΧια  θυσιαστηρίου  (17) 
όσμην  ει/ωδίας  Ύψίστω  ΤΙανβασιΧεΊ. 

ι6τότε  άνέκραγον  υιοί  Ααρών,  ι6  (ιδ) 
εν  σάΧπιγζιν  έΧαταϊς  ήχησαν, 

άκουστην  εποίησαν  φωνην  μεγάΧην 

εις  μνημόσυνον  έναντι  Ύψιστου· 
1?τότε  πάς  6  Χαος  κοινή  κατέσπευσεν,  ι7  (19) 

και  έπεσαν  επ\  πρόσωπον  επ\  την  γήν 

ΝΑ  8  οπι  ως  ι°  Β*  (Ιιαβ  Β3*5  5ίηί3ΐΓ)  |  ως  2°]  ωσει  ΧΑ  [  εξοδω  ΝΑ  9  πνρειου 
Η  |  ολοφυρητον  ϊ\*  {ολοσφ.  #.0·Ά)  9 — 10  κεκοσμημένον. .  .καρπούς]  ως  έλαια. . . 
καρπού^  κεκοσμημενω  (δϊε) . . .πολντελει  Ν  11  αναλαμβανειν]  αναβαλλιν  Ν* 
(αναλαμβανιν  Χ1)  |  καυχήματος]  καύματος  Α  12  ιερέων]  ορέων  Ν*  (ιερ. 
Νε-3)  |  εστως]  εστηκως  Α  \  εσχαρας  Ν*  ($  γο.5  Χ?)  |  αυτός  ι°]  αυτού  Α  \  κέδρων 
Η  Α  13  οι  υιοι]  οιώ  οι  ϋ<  |  δοξη]  ρΓ  τη  Ν  |  αυτών  ι°]  αυτού  Ν*  (-των  Ν1) 
15  σπονδιου  Α  |  οσμην]  ρτ  σωτήριου  Χ<:·3  |  παμβασιλει  Β^Α  16  υιοι]  ρΓ 
οι  Α         17  κατεσπευσαν  Β3ΐ>  (κατεσπαυσ.  Β00"1"1)  ΚΑ 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ  I-  27 

προσκυνήσαι  τω  κυρίω  αυτών  Β 

Ιίαντοκράτορι  θεω  τω  υψίστω' 
2ο)  ι8       18 και  τ\νεσαν  οι  ψαλμωδοί  εν  φωναϊς  αυτών, 

€ν  πΧείστω  οίκω  εγΧυκάνθη  μεΧος· 
2ΐ)  19       19  και  εδεήθη  ό  Χαος  Κυρίου  Ύψιστου 

εν  προσευχή  κατεναντι  Ελεήμονος, 
εως  συντεΧεσθη  κόσμος  Κυρίου 

και  την  Χειτουργίαν  αυτού  ετεΧείωσαν. 

22)  2ο       20 τότε  καταβάς  επήρεν  χείρας  αυτού 
επ\  πάσαν  εκκΧησίαν  υιών  Ισραήλ, 

δούναι  εύΧογίαν  Κυρίω  εκ  χειΧεων  αυτού 

και  εν  ονόματι  αυτού  καυχάσθαι· 
23)  21       2Ικαι  εδευτερωσεν  εν  προσκυνήσει  έπιδείξασθαι  την  ευΧογ'ιαν 

παρά  Ύψιστου. 
24)  22       22 και  νυν  εύΧογήσατε  τω  θεω  πάντες 

τω  μεγαΧοποιουντι  πάντη, 
τον  ΰψουντα  ημέρας  ημών  εκ  μήτρας, 

και  ποιουντα  μεθ>  ημών  κατά  το  εΧεος  αύτοΰ- 
25)  23       23δω»7  υμΐν  εύφροσύνην  καρδίας, 

και  γενέσθαι  είρήνην  εν  ήμεραις  ήμών 
εν  ΊσραήΧ  κατά  τάς  ημέρας  του  αιώνος, 

26)  24       2*ενπιστευσαι  μεθ'  ήμών  το  εΧεος  αυτού, 
και  εν  ταις  ήμεραις  αυτού  Χυτρωσάσθω  ήρας. 

27)  25       25 εν  δυσΧν  εθνεσιν  προσώχθισεν  ή  ψυχή  μου, 
και  το  τρίτον  ουκ  εστίν  έθνος· 

2δ)  26       ̂ οί  καθήμενοι  εν  ορει  Σαμάρειας,  ΦυΧιστιείμ, 
και  ό  λαόϊ  μωρός  6  κατοικών  εν  Σικίμοις. 

29)27       2"ΙΙαιδ€ΐ'αι/  συνέσεως  και  επιστήμης 

17  τω  κυριω]  τω  θω  Χε·3  οηι  τω  Α  |  αυτών]  εαυτών  Χ  οιη  Α  |  τω  υψιστω]  ΝΑ 
οιη  τω  Χα·3Α  18  ψαλμωδοί]  ψαλτωδοι  Λ  |  οικω]  ηχω  Χ0·3  \  εγλυκανθη] 
εμελυνθτη  Χ*  εμεγαλυνθη  Χα·3Α  19  ο  λαο$]  οιη  ο  Κ*  (ΙιαΙ)  ο  Κ")  |  συνε- 
τελεσθη  Χ1  \  κόσμος]  ρτ  ο  Χ  |  ετελειωσαν]  ελιτουργησαν  Χ*  (ετελιωσαν  Κ0·3) 
20  ογπ  καταβας  Α  |  χείρα  Α  |  ο  πι  ττασαν  Α  |  νιω  Α  |  Κυριω]  κυ  Χ  |  καυχά- 

σθαι] καυχησασθαι  ΧΑ  21  εν]  εττι  Λ  |  προσκυνήσει]  +  κΰ  Χ0·3 
22  πάντες]  πάντων  ΧΑ  |  μεγαΧοποιοΰντι]  μεγάλα  ποιουντι  ΧΑ  23  νμιν] 
ημιν  Χ  |  καρδιαν  Χ*  (-διαϊ  Χ0·3)  |  ημών]  ρΓ  ϊ/βω^  Χ*  (οιτί  νεων  Χ0·3)  |  Ισραήλ] 
ρΓ  τω  Χ<  ;ι  |  του  αιωί>οϊ]  του  αιω  *ιιρ  Γ35  Β1ίθΓί               24  έμπιστε  υσαί  Γ>'Ά 
26  Σαμαριας  ΧΑ  |  Φυλιστιειμ]  ρΓ  και  Λ  |  ο  λαος]  οηι  ο  Χ  |  μωροϊ]  ρΓ  ο  ΧΑ 
27  παίδια^  ΧΑ 
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I.  23 ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 

(χάραζα  εν  τω  βιβλίω  τούτω, 

"Ιησούς  νιος  Σειράχ  'Έλεαζάρ  6  Ίεροσολνμείτης, 
ος  άνώμβρησεν  σοφίαν  άπο  καρδίας  αντού. 

28 μακάριος  ος  εν  τούτοις  άναστραφήσεται,  28  (30) 
κα\  θεις  αυτά  επ\  καρδίαν  αντον  σοφισθήσεται· 

29εάν  γαρ  αυτά  ποίηση,  προς  πάντα  Ισχυσε ΐ'  29  (31) 
ότι  φως  Κυρίου  το  Ίχνος  αυτού. 

(ι>  Προσευχή  Ίησοΰ  νιου  Σειράχ. 

1'Έ.ξομολογήσομαί  σοι,  Κύριε  βασιλεύ,  ΙΛ 
και  αινεσω  σε  θεον  τον  σωτηρά  μου, 

ί2) εξομολογούμαι  τω  ονόματι  σου'  (2) 
2 οτι  σκεπαστής  και  βοηθός  εγενου  μοι,  2 

<3)κα\  ελυτρώσω  το  σωμά  μου  εξ  άπωλίας  (3) 
και  εκ  παγίδος  διαβολής  γλώσσης, 

άπο  χειλέων  εργαζομένων  ψεύδος, 
καϊ  έναντι  τών  παρέστη  κοτών 

εγενου  βοηθός,  3 και  ελυτρώσω  με  3  (4) 
κατά  τό  πλήθος  ελεου  και  ονόματος  σον 

εκ  βρυγμών  έτοιμος  εις  βρώμα, 

<5)ε'κ  χειρός  ζητόύντων  την  ψυχην  μου,  (5) 
ε'κ  πλειόνων  θλίψεων  ων  εσχον) 

Αάπό  πνιγμού  πυράς  κυκλόθεν  4  (ό) 
και  εκ  μέσου  πυρός  ου  ουκ  εξεκανσα, 

5 εκ  βάθους  κοιλίας  αδον,  5  (7) 
και  άπο  γλώσσης  άκαθάρτου  και  λόγου  ψενδούς. 

6βασΐλεΐ  διαβολή  γλώσσης  άδίκον  ό 
(8>τ]νεσεν  εως  θανάτου  η  ψυχή  μου,  (δ) 
(?)καί  η  ζωή  μου  ην  σύνεγγυς  αδου  κάτω'  (9) 

7  περιεσχον  με  πάντοθεν  και  ουκ  ην  6  βοηθών,  η  (ίο) 

27  Σειρακ  ̂   Σιραχ  Α  |  Ιεροσολυμειτης  Β*  ίν0·*  (-μιτης  Β^Α)]  ιερεν$  ο  Σολυ- 
μειτης  Κ*  |  σοφίας  Κ*  (-φιαν  &ε·3)  28  θεις]  ρι*  ο  Κ*  (οηι  ο  ̂ α·Λ)  29  αι- 
τα]  ταντα  Α  \  ισχύσει]  ισχύει  £\  (ισχνή  Ανιά  ΙΛ  (ύί)  ροδί  προσευχή  ϊηοβρ 
υ  Β*  (ϊΐϊΐρΓοΙ)  υ  Β3*5)  |  Σιραχ  Α  1  εξομολογησομαι]  εξομολογούμαι  Α  | 
οιη  σε  Α  2  α7τωλαα$  Β^Α  |  διαβολής]  διαβουλης  Α  3  ελεοι; 
(-ου$  Β3ί)^Α)]  +  σου  ̂ °·α  |  ετοιμον  Α  \  εκ  χειρός]  ρν  και  Κ  4  κυκλόθεν] 
κλοθεν  Α*  (κυκλ.  Αα?)  |  εκ  μέσου]  ε  ι°  δΐιρ  ΓΠ5  Β?  εν  μεσω  Κ  |  ου]  σου  Κ* 
(ου  ϋ,Ζ·Ά)  5  εκ  βάθους  κοι,  πο  γλω  ρεπεΓ  ϊη  Α  |  βαθου  Β*  (βάθους 
Β35)  6  διαβολής  ΚΑ  \  ηνεσεν]  ηγγισεν  ΚΑ  |  κάτω]  κατωτάτου  ^ε·β 
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ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ ο  ιδ 

εμβΧεπων  εις  άντίΧημψιν  ανθρώπων  και  ουκ  ην.  Β 

(ιι)  8        8 και  εμνήσθην  τού  εΧεους  σου,  Κύριε, 

και  τής  εργασίας  σου  της  άπ'  αιώνος, 
(12)  (12)οη  €^εΧή  τους  υπομένοντας  σε 

και  σώζεις  αυτούς  εκ  χειρός  εθνών. 

(13)  9        9  και  ανύψωσα  επι  γήν  ϊκετίαν  μου, 
και  ύπερ  θανάτου  ρύσεως  εδεήθην 

(14)  ίο       10επεκαΧεσάμην  Κύριον  πάτερα  κυρίου  μου, 
μη  με  εγκαταΧιπειν  εν  ήμεραις  ΘΧίψεως, 

εν  καιρώ  ύπερηφανιών  άβοηθησ'ιας. 
(15)  ιι       "αινεσω  το  ονομά  σου  ενδεΧεχώς, 

και  υμνήσω  εν  έξομοΧογήσει· 
και  εισηκούσθη  η  δεησίς  μου. 

(ιό)  ΐ2       Ι2εσωσας  γάρ  με  εξ  άπωΧείας, 
και  εξείΧου  με  ε'κ  καιρού  πονηρού· 

(17)         ίΙ?) δίά  τούτο  έξομοΧογήσομαι  και  αΐνεσω  σοι, 
και  εύΧογήσω  τώ  ονόματι  Κυρίου. 

(ιδ)  13       Ι3*Έτι  ων  νεώτερος  πρ\ν  η  πΧανηθηναί  με, 
εζητησα  σοφίαν  προφανώς  εν  προσευχή  μου- 

(19)  ΐ4       14  έναντι  ναού  ηζίουν  περ\  αυτής, 
και  εως  εσχάτων  εκζητησω  αυτήν. 

Γ5       ,5*£  άνθους  ως  περκαζούσης  σταφυΧής 
(20)  (2°)εύφράνθη  ή  καρδία  μου  εν  αυτή· 

επεβη  6  πους  μου  εν  εύθυτητι, 
εκ  νεότητός  μου  ϊχνευον  αυτήν. 

(21)  ι6       ι6εκΧινα  όΧίγον  το  ους  μου  και  εδεξάμην, 
(22)  (22)και  ποΧΧήν  εϋρον  εμαυτώ  παιδείαν 

ΐ7       17 προκοπή  εγενετό  μοι  εν  αυτή· 
(23)  (~3)τώ  διδόντι  μοι  σοφίαν  δώσω  δόζαν. 
(24)  ιδ       ι8διενοήθην  γάρ  τού  ποιήσαι  αυτήν, 

και  εζήΧωσα  το  αγαθόν,  και  ου  μή  αίσχυνθώ. 

7  εμβΧεπων]  εβλεπον  Α  8  οιτι  και  ι°  Κ*  (ΗαΙ>  κ  Χ0-3)  |  βξβλη]  εξαιρη 
Κ  (εξερη)  Α  \  εθνών]  έχθρων  ΧΑ  9  ανυψωσεν  Χ  |  επι]  απο  ΧΑ  |  γην] 
γη<>  Β8,*ΚΆ  |  ικετειαν  Β'ι,>  |  υπέρ]  απο  Α  \  θανάτου]  αθάνατου  Α  10  κυρίου] 
ρΓ  του  Χ0·3  |  εγκαταΧειπειν  Α  \  υπερήφανων  ΧΑ  12  πονηρού]  +  και 
εξιλου  (ύο)  μαι  Α  \  εξομολογησ  ο  μαι]  +  σοι  ΧΑ  |  σοι]  σε  Β^Χ03  13  πλαν  θη- 
ναι  Β*ν1ί1  (π\ανη\θ.  Β13)  15  ω?]  βα>5  Α  I  περικαζουση$  Α*  (περκ.  Α?)  | 
ηυφρανθη  Α        16  παιδιαν  ΧΑ         17  διδοντι]  διδοσιν  Χ*  (διδοντι  Χί  α)  |  ΟΠΪ 
μοι  2°  Α  |  δωσω]  και  Χ*  (δωσ.  Χ0-"1)  18  ποιησαι]  +  με  Α 
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ΊΛ  19 ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 

19διαμεμάχισται  ή  ψυχή  μου  εν  αυτή, 
και  εν  ποίησα  λιμού  διηκριβασάμην 

(26)τάς  χεϊράς  μου  εξεπετασα  προς  ϋψος, 
και  τα  άγνοήματα  αυτής  επ  άνθησα· 

20τήν  ψυχήν  μου  κατεύθυνα  εις  αυτήν, 
καρδιαν  εκτησάμην  μετ   αυτών  άπ'  αρχής, 

και  εν  καθαρισμό)  ευρον  αυτήν 
δια  τούτο  ού  μή  εγκαταλειφθώ. 

21  κ  αϊ  η  κοιλία  μου  εταράχθη  εκζητήσαι  αυτήν 
δια  τούτο  εκτησάμην  αγαθόν  κτήμα. 

22εδωκεν  Κύριος  γλώσσάν  μοι  μισθόν  μου, 
και  εν  αυτή  αίνεσω  αύτόν. 

23  Έγγι'σατβ  προς  με,  απαίδευτοι, 
και  αύλίο-θητε  εν  ο'ίκω  παιδείας. 

24 κα\  οτι  ύστερείσθαι  λέγετε  εν  τούτοις, 
και  α'ι  ψυχα\  υμών  διψώσι  σφόδρα, 

25ή'νοιξα  το  στόμα  μου  και  ελάλησα 
Κτησασθε  αύτοις  ανευ  αργυρίου" 

2βτον  τράχηλον  υμών  υπόθετε  υπό  ζυγόν, 
καϊ  επιδεξάσθω  ή  ψυχή  υμών  παιδείαν 
εγγύς  εστίν  εύρεϊν  αυτήν. 

2?ΐδετε  εν  όφθαλμοΊς  υμών  οτι  ολίγον  ε  κοπίασα, 
καϊ  ευρον  εμαυτώ  πολλήν  άνάπαυσιν. 

28 μετάσχετε  παιδείαν  εν  πολλω  αριθμώ  αργυρίου, 
και  πολύν  χρυσον  κτήσασθε  εν  αύτή· 

29εύφρανθείη  ή  ψυχή  υμών  εν  τώ  ελεεί  αύτού, 
και  μή  αίσχυνθείητε  εν  αΐνεσει  αύτού· 

30 εργάζεσθε  το  έργον  ύμών  προ  καιρού, 
και  δώσει  τον  μισθόν  ύμών  εν  καιρώ  αυτού. 

ΐ9  (25) 

(*) 

20  (27,  2δ) 

21  (29) 

22  (3θ) 

23  (3ΐ) 

24  (32) 

25  (33) 

26  (34) 

27  (35) 

28  (3ό) 

29  (37) 

3ο  (38) 

ΜΑ  19  λιμού]  μου  Α  |  διηκριβωσαμην  Βϋ  διηκριβησαμην  Α  19 — 20  α  αιτης 
επεν,  ατευθυνα  ρεπεΓ  ίη  Α  20  κατηύθυνα  Κ  |  καρδιαν... αυτήν]  και  εν 
καθ.  ευρον  αυτην\  καρδιαν  εκτ.  μετ  αυτ.  απ  αρχη$  Κ  και  εν  καιρώ  θερι[σμ]ον 
ευρον  αυτη\  καρδιαν  εκτησάμην  μετ  αυτη$  απ  αρχής  Α  |  εγκαταλειφθώ  Βα?'° 
(-λιφθ.  Β*)]  ενκαταλειφθω  ΚΑ  21  εκξητησαι]  ρι·  του  ΚΑ  22  μοι]  μου  ΚΑ  | 
μου]  μοι  Κ  23  εγγισατε]  αινεσατεΚ*  (ενγεισ.  Κ°·Ά)  \  αυλισθητε]  αυλισθησε- 
σθαι  ΒΑ  |  παίδια*  ΚΑ  24  και  ι°]  τι  ΚΑ  \  υστερεισθαι  (-σθε  Β)]  υστερείτε 
ΚΑ  |  λέγετε]  ρτ  η  Κε·&  25  αυτοί*]  εαυτοί*  ΚΑ  26  παιδιαν  Κ  |  εγγυϊ]  + 
γαρ  Κ      27  ειδετε  Κ*  (ιδ.  ΚΖ-Ά)      28  τταιδεια*  Κ0·3  Α      29  αινεσει]  ρτ  τη  Κ°  * 

διιβδΟΓ  σοφία  Ιησού  υιου  Σειραχ  ΈΚΑ 
δΐΐοΐι  322 γ  Β  3277  ̂   3°9°  Α 
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)   (2)  Α  ι        ΕΤΟΥΣ   δευτέρου  βασιλεύοντος  Άρταξέρξου  τον  μεγάλου  Β 

βασιλέως  τι]  μια  του  Νβισά  ένύπνιον  'ίδεν  Μαρδοχάίος  6  του 
(3)  2  Ίαείρου  του  Σεμεείου  του  Κεισαίου  εκ  φυλής  Βενιαμείν,  2 άνθρω- 

πος  'ΐουδαιος   οίκων  εν  Σούσοις  ττ/  πόλει,  άνθρωπος  μέγας, 
(4)  3  θεραπεύων  εν  τι)  αυλβ  του  βασιλέως·  3ήν  δε  βκ  της  αιχμαλωσίας 

ης  γιχμαλωτευσεν   Ναβουχοδονοσόρ  βασιλεύς    Βαβυλώνος  εξ 
(5)  4  Ιερουσαλήμ  μετά  Ίεχονίου  του  βασιλέως  της  Ιουδαίας.     4  και 

τοΰτο  αυτού  το  ένύπνιον  κα\  ιδού  φωναϊ  καϊ  θόρυβος,  βρόντοι 

(ό)       5  και  σεισμός,  τάραχος  έπ\  της  γης.     5  και  ιδού  δύο  δράκοντες 
μέγαλοι    έτοιμοι   προήλθον   αμφότεροι    παλαίειν'    και  έγένετο 

(7)       6  αυτών   φωνη   μεγάλη,   6 και   ττ)   φωνή   αυτών   ητοιμάσθη  πάν 
(δ)       7  έθνος  εις  πόλεμον  ώστε  πολεμησαι  δικαίων  έθνος.    7  και  ιδού 

ημέρα  σκότους  και  γνόφου,  θλί^ις  και  στενοχώρια,  κάκωσις  και 

(9)       8  τάραχος  μέγας  έπ\  της  γης'  8 και  έταράχθη  δίκαιον  πάν  έθνος, 
(ίο)       9  φοβούμενοι  τα  εαυτών  κακά,  και  ητοιμάσθησαν  άπολέσθαι·  9 και 

έβόησαν    προς  τον   θεόν.    άπο   δε   της  βοης   αυτών  έγένετο 

(ιι)      ίο  ώσανεΐ  άπο  μικράς  πηγής   ποταμός  μέγας,  υδωρ  πολύ'  Ιυφώς 
και  ό  ήλιος  άνέτειλεν,  και  οι  ταπεινοί  ύ^ώθησαν  και  κατέφαγον 

(12)      ιι  τους  ένδοξους.     11  και  διεγερθε\ς  Μαρδοχαϊος  έωρακώς  τό  ένύπ- 
νιον τούτο,  και  τι  ό  θεός  βεβούλευται  ποιησαι,  είχεν  αυτό  εν 

ΤηδΟΓ  Εσθηρ  ΒΚΑ  (πιιιΐΐΐ)  Α  1  Αρταρ\ξερξου  Α  |  οηι  βασιλέως  ΚΑ  |  «Α 
Νισα  Κ*  {-σαν  Ν»)  Α  |  ειδεν  Β3ΐ>Ν  |  Ιαειρον  «Α  |  Σεμειον  ΚΑ  |  φυλής]  ρΓ 
της  Κε·3Α  2  εν  Σουσοις]  εν  μεσ\οις  Α*νιά  εν  μεσου\σοις  (δίο)  Α?  3  βα- 

σιλεύς] ρΓ  ο  Κε·αΑ  4  και  θόρυβος]  θορύβου  Α  \  τάραχος]  ρν  και 
Κ°·*Α  5  μεγάλοι]  +  δυο  Ν*  (ϊιηρΓοΙ)  δυο  Κ?)  |  προσηλθον  Λ  |  εγενοντο  Α| 
φωναι  μεγαλαι  Α  7  γνοφους  Α  |  οπι  στενοχώρια  Α  |  οιτι  και  4°  Α 
8  παρ  δίκαιον  Α  9  ωσα^βι]  ω$  αρ  Κ  οιτι  Λ  10  φως]  φωτός  Κ* 
(0ω?  Κ°·α)  ρΓ  και  Α  |  και  ι°  οιτ»  Κ*  (Ηαΐ)  Ν0·3)  11  εωρακως]  ρτ  ο  ΧΑ  | 
βεβούλευται]  βουλεύεται  Α  |  αυτο]  το  ενυπνιον  τούτο  Α 
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Β  τή  καρδία,  και  εν  παντι  λόγω  ή'θελεν  επιγνώναι  αυτό  εως  της 
νυκτός.     12  και  ήσύχασεν  Μαρδοχαίος  εν  τι)  αυλή  μ€τά  Ταβάθα  ΐ2     (ι)  (ΧΙΐ] 
και  θαρρά  των  δύο  ευνούχων  τον  βασιλέως  των  φυλασσόντων 

την  αύλήν,  13ήκονσέν  τε  αυτών  τούς  λογισμούς  και  τάς  μέριμνας  13  (2) 
αυτών   έξηραύνησεν,  και  εμαθεν   ότι  έτοιμάζονσιν  τας  χείρας 
επιβαλείν  Αρταξέρξη  τω  βασιλεΐ.     και  νπέδειξεν  τώ  βασιλεΐ 

περ\  αυτών   14  και  εξήτασεν  6  βασιλεύς  τους  δύο  ευνούχους,  14  (β) 
και  ομολογησαντες  απηχθησαν ,  15  και  εγραψεν  ό  βασιλεύς  τούς  15  (4) 
λόγους  τούτους  εις  μνημόσννον,  και  Μαρδοχαίος  εγραψεν  περ\ 

τών  λόγων  τούτων   16 και  επέταξεν   6  βασιλεύς  Μαρδοχαίω  ι6  (5) 
θεραπεύειν  εν  τη  αυλή,  και  εδωκεν  αύτω  δόματα  π€ρ\  τούτων. 

17 και  ήν  Αμάν  Άμαδάθου  Βουγαίος  ένδοξος  ενώπιον  του  βασι-  τη  (β) 
λεωί,  και  εζητησεν  κακοποιήσαι  τον  Μαρδοχάΐον  και  τον  λαόν 
αυτού  υπέρ  τών  δύο  ευνούχων  τον  βασιλέως. 

χΚα!  εγένετο  μετά  τούς  λόγους  τούτους  εν  ταίς  ήμέραις  '  Αρταξέρξου,  ι  I 
ούτος  ό  1 Αρταξέρξης  από  της  Ινδικής  εκατόν   ε'ίκοσι   επτά  χωρών 
έκράτησεν.    ~ εν  αύταΐς  ταίς  ήμέραις  οτε  εθρον'ισθη  ό  βασιλεύς  Άρτα-  2 
ξέρξης  εν  Σούσοις  ττ}  πόλει,  3 εν  τω  τρίτω  ετει  βασιλεύοντος  αύτοΰ,  3 

δοχήν  επο'ιησεν  τοις  φίλοις  και  τοις  λοιποίς  εθνεσιν  και  τοις  ΐίερσών 
και  Μήδων  ένδόξοις  και  τοις  αρχουσιν  τών  σατραπών.  4 και  μετά  ταύτα  4 
μετά  το  δεΐξαι  αύτοΐς  τον  πλούτον  της  βασιλείας  αύτον  και  την  δόξαν 

της  ευφροσύνης  του  πλούτου  αυτού  εν  ήμεραις  εκατόν  όγδοήκοντα' 
56τε~  δε  άνεπληρώθησαν  αί  ήμέραι  τοΰ  γάμου,  επο'ιησεν  ό  βασιλεύς  5 
πότον  τοις  εθνεσιν  τοις  εύρεθείσιν  είς  την  πόλιν  επι  ημέρας  εξ  εν 

αύλη  ο'ίκου  του  βασιλέως,  6 κεκοσμημένη  βυσσίνοις  και  καρπασίνοις  6 

ΝΑ  11  τη  κάρδια]  οπι  τη  Α  |  οπι  και  3°  ̂ *  (δΐιρβΓδΟΓ  κ  Κε·α)  |  ηθελησεν  Α  | 
επιγνωναι  αντο]  επιγνώναι  (επιγνονναι  Χ*  -γνων.  Κε·3)  αιτον  Χ  αντο  επι- 

γνώναι Α  |  της  ννκτος]  οπι  της  Α  12  ησνχαζεν  Χ0·3  |  θαρα  Κ*νί<1  (-ρρας 
Νε·3)  13  ηκονσε  Ν*  {-σεν  \&*)  \  τε  ΒΝ*ε·^]  δε  Κ0·*™*  γαρ  Α  \  τονς  λογισ- 
μονς  αυτών  Α  \  εξηρεννησεν  Β5  |  ετοιμαξΌνσι  Χ  |  Αρταξερξει  ΧΑ  {  τω  βασιλει 
(2°)]  τω  δυρ  Γ3.5  Α?  14  εξητασεν]  σ  δυρ  Γ3.δ  Α*  |  απηχθησαν]  εξήχθησαν 
Κ*0·5  {απηχθ.  Νε·3)  Α  16  αντω]  Μαρδοχαίω  Κε·3Π1£Α  |  τοντων  ̂ *ε1>] 
αυτών  Νε·3Α  17  Αμαδαθον]  Αμαναδαθου  Β*ν[ά  Ναμαναδ.  υί  νϊά  Β15  (Γογ1) 
(Αμαδ.  Β3?ε)  Αμαθαδον  Α  |  λαον  α  δυρ  Γαδ  Β3  I  1  ο  Αρταξέρξης]  οηι  ο  Α  | 
Ινδικής]  +  εως  Αιθιοπίας  Χ0·3^)  2  αυταις]  τανταις  Α  \  εθρονισθη]  ενεθρο- 
νισθη  Χε·3  |  οπι  ο  βασιλενς  Αρταξέρξης  Χ*  (Ιιαο  Κε ·»πΐ£ίΐϊΓ)  ΧρΤαξ,  0  βασιλεύς  Α 
3  εποιησεν  δοχην  Κε·3  \  και  τοις  αρχονσιν]  και  τοις  α  δυρ  ταδ  Α3?  |  αρχονσι 
&Ανίά  4  οηι  μετα  2°  ̂ν*  (δΐιρθΓδΟΓ  |  αντον  ι°]  τον  δυρ  πίδ  Α3?  |  τον  πλού- 

τον] ρΓ  και  Ν*  (ΐιηρίΌΐ)  και  Κ?)  |  εν  ημεραις]  επι  ημέρας  Κ  ημέρας  Α  δγαμον] 
ποτον  ̂ ·3Π,2Α  |  πολιν]-\-  απο  μεγάλου  κ  εως  μικρόν  ποτον  ̂ ε·3·η&>ηΓ  |  οηι  €7Γί 
Α  |  οίκον]  ρτ  τον  ΧΑ          6  κεκοσμημενω  Χ*  {-νη  Χε·3)  Α  |  καρπασιοις  Χ? 
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τεταμενοις  βίτι  σχοινίοις  βνσσ'ινοις  και  πορφνροίς,  επί  κνβοις  χρνσοΐς  Β 
και  άργνροϊς,  έπ\  στνΧοις  παρ'ινοις  και  Χιθ'ινοις·  κΧίναι  χρνσάΐ  και 
άργυροι   £ν\    Χιθοστρώτον    σμαραγδίτον    Χίθον    και    πιννίνον  κα\ 
παρίνον    Χίθον,    καΐ    στρωμναϊ    διαφανείς    ποικιΧως  διηνθισμέναι, 

7  κύκλω  ρόδα  πεπασμένα·  7  ποτήρια  χρυσά  και  αργυρά,  και  άνθράκινον 
κυΧΊκιον   προκείμενον   από   ταΧάντων  τρισμυρ'ιων'  οίνος  ποΧνς  και 

8  ηδύς,  ον  αυτός  6  βασιΧεύς  ςίτινεν.  8ό  δε  πότος  ούτος  ου  κατά 
προκείμενον  νόμον  έγένετο·  όντως  δε  ηθέΧησεν  6  βασιΧεύς,  και 
έπεταζεν  τοις  οικονόμοις  ποιησαι  το  θεΧημα  αυτού  και  των  ανθρώπων. 

9  9  και  Άστϊν  η  βασίΧισσα  επο'ιησε  πότον  τα7ς  γυναιζϊν  (ν  τοις 
ίο  βασιΧείοις   οπού   6  βασιλεύς   Αρταξέρξης.      10  €  ν    δε  τη   ημέρα  τη 

έβδομη  ηδέως  γενόμενος  ό  βασιΧεύς  είπεν  τω  Αμάν  και  Μαζάν  και 
θαρρά  και  Βωραζή  και  ΖαθοΧθά  και  Άβαταζά  και  θαραβά,  τοϊς  επτά 

ιι  εύνούχοις  τοις  διακόνοις  τον  βασιΧέως  'Αρταξέρξου,  11  είσαγαγεϊν 
την  βασίΧισσαν  προς  αυτόν,  βασιΧεύειν  αυτήν  και  περιθείναι 
αύτη  το  διάδημα  και  δεϊξαι  αυτήν  τοΊς  άρχουσιν  και  τοϊς  εθνεσιν  τό 

ΐ2  κάλλοί  αντής'  ότι  καΧη  ην.  12 και  ουκ  είσηκουσεν  αύτού  Άστϊν  η 
βασίΧισσα  έΧθεϊν  μετά  των  ευνούχων"  και  έΧυπηθη  ό  βασιΧεύς  και 

ΐ3  ωργίσθη,  13 και  είπεν  τοις  φιΧοις  αυτού  Κατά  ταύτα  έΧάΧησεν  Άστίν, 
ΐ4  ποιήσατε  ουν  περϊ  τούτου  νόμον  και  κρίσιν.  14 και  προσήΧθεν  αύτω 

Άρκεσαιος  και  Έ,αρσαθαΊος  και  ΜαΧησεάρ  οι  άρχοντες  Ιίερσών  και 

Μηδων  ο'ι  εγγύς  τού  βασιΧεως,  οι  πρώτοι  παρακαθημενοι  τω  βασιΧεΐ, 
ΐ5  15 και  άπηγγειΧαν  αύτώ  κατά  τούς  νόμους  ώς  δει  ποιησαι  *  Αστϊν  τη 

βασιΧίσση,  οτι  ούκ  επο'ιησεν  τά  ύπό  τον  βασιΧέως  προσταχθέντα  διά 

6  τεταγμενοις  Κ*  (τεταμ.  |  χρυσαι]  χρνσοις  Χ*  (-σαι  Κ0·1)  |  αργνραι]  αρ-  ΝΑ 
γνροις  ̂ *  (-ραις  Κ0-"1)  |  λιθόστρωτους  Α  |  σμαραγδιτον  (διτον  5υρ  Γ3.5  Βλ1>)  λιθ. 
ι:αι  πιννινου  και  παρινου  λίθου]  σμ.  λίθου  και  πινινου  λίθου  Κ*  σμ.  και  παρινου 
λίθου  Κε·3  σμαραγδου  και  τταρινου  και  πινινου  Χιθου  Α  |  στρωμναϊ  διαφανείς] 
στρ.  επιφανις  £\*  (-νεις  &€·3)  στρωμνης  επιφανούς  Α  \  διηνθεισμενης  Α  |  κύκλω] 
ρτ  και  Α  |  ροδα]  δορα  Α  |  πεπλασμενα  Κ*  (πεττασμ.  Χ?)  7  ανθ/ακιον  ς\* 
{-κινον  Κ?)  |  κυλικινον  £<*  (-κιον  Κ?)  |  οίνος]  ρΓ  κ  Ν0,3  8  ΟΤά  ούτος 
{^•^Α  |  οηι  ου  (κιιρεΓ80Γ  ί'ί0·3)  |  εγενετο]  εγεινετο  Α  |  ουτω  Χ  |  δε  2°]  γαρ  Α 
9  εποιησεν  Α  |  Αρταξέρξης  Α  10  ο  βασιλεύς  γενόμενος  Α  |  Μαζ'αν] 
Τ>α'ζαν  Κ0  Λ  Βαζεα  Α  |  θαρρα  και  Βωραζη]  Οαρεβωα  ($ίο)  Α  |  Ζαθολθα]  Ζηβα- 
θαθα  Α  |  θαραβα]  θαβαζ  Α  \  οπι  Αρταξερξου  Κ*  (1ιαί>  Νε·Λ)  11  περι- 
θειναι  αυτη  το  διάδημα  και  βασιλευειν  αυτήν  Κ0·3  |  τοις  αρχουσιν]  ρΓ  πασιν  Ο. 
(-σι)  Α  12  αντον]  αυτών  Κε·3Α  |  οιώ  Αστιν  Κ*  (*πρ6Π>0Γ  Α.  Κ0·3)  |  ελθειν] 
εισελθειν  Κ*  ελθειν  κατα  το  ρημα  του  βασιλέως  £ν°·η  |  ελυττηθη]  ωργισθη 
^  |  ωργισθη]  ελνπηθη  Ν  +  κ  εξεκανθη  εν  αντω  &·&™8  13  ειπεν]  +  ο 
βασιλενς   &0  ΛΑ  |  αυτού]   εαυτού   Α  \  ελαλησεν]   ρ*   α   ς\*   (ϊηιρΓοΙί  α  Ν?) 
14  Αρκεσαος  Κ*  (-σαιος  Κ0·*)  |  Σαρσαθαιος]  Σαρεσθεος  Α 
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Β  των  ευνούχων.     16 κάϊ  είπεν  ό  Μουχαίος  προς  τον  βασιλέα  και  τους  ι6 
άρχοντας  Ου  τον  βασιλέα  μόνον  ηδίκησεν  *  Αστιν  η  βασίλισσα,  άλλα 
και  πάντας  τους  άρχοντας  και  τους  ηγουμένους  του  βασιλέως.     17  κάϊ  17 
γαρ  διηγησατο  αύτοϊς  τα  ρήματα  της  βασιλίσσης,   και  ως  'άντεϊπεν 
τω  βασιλεΐ.    ώ$·  ούν  άντείπεν  τω  βασιλεΐ  Αρταξέρξη,  ι8ουτως  σήμερον  ι8 
αι  τυραννίδες  αί  λοιπαΐ  των  αρχόντων  ΤΙερσών  και  Μηδων  άκούσασαι 
τα.  τω  βασιλεΐ  λεχθέντα  υπ  αυτής  τολμησουσιν  ομοίως  άτιμάσαι  τους 

άνδρας  αυτών.     19εί  ουν  δοκεΐ  τώ  βασιλεΐ,  προσταξάτω  βασιλικόν  19 
και  γραφητω  κατά.  τους  νόμους  Μηδων  κάϊ  ΤΙερσών,  και  μη  άλλως 
χρησάσθω,  μηδέ   είσελθάτω  ετι  η  βασίλισσα   προς  αυτόν,  και  την 

βασιλείαν   αυτής   δότω   ό   βασιλεύς  γυναικϊ   κρείττονι  αυτής.     20 και  2ο 
άκουσθητω  6  νόμος  6  υπό  τού  βασιλέως  ον  εάν  ποιη  εν  τη  βασιλεία 

αύτου'  και  ούτως  πάσαι  αί  γυναίκες  περιθησουσιν  τιμήν  τοις  άνδράσιν 
εαυτών,  από  πτωχού  εως  πλουσίου.    21  και  ήρεσεν  ό  λόγος  τώ  βασιλεΐ  2ΐ 
και  τοϊς  αρχουσί'  και  εποίησεν  ό  βασιλεύς  καθά  έλάλησεν  ό  Μουχαϊος, 
22 και  απέστειλεν   εις  πάσαν  την  βασιλείαν  κατά  χώραν,   κατα  την  22 
λέξιν  αυτών,  ώστε  είναι  φόβον  αύτοϊς  εν  ταϊς  οίκίαις  αυτών* 

χΚαί  μετά  τούς  λόγους  τούτους  έκόπασεν  ό  βασιλεύς  τού  θυμού,  ι  II 
και   ούκέτι   εμνησθη  της  Άστίν,  μνημονεύων  οία   έλάλησεν  και  ως 

κατέκρινεν  αύτην.     2  και  είπαν  οι  διάκονοι  τού  βασιλέως  Ζητηθητω  2 
τω  βασιλεΐ  κοράσια   αφθορα   καλά  τώ    εϊδει·    3 και    καταστήσει    ό  3 
βασιλεύς  κωμάρχας  εν  πάσαις  ταΐς  χώραις  της  βασιλείας  αυτού,  και 

ΚΑ       16  Μονχαιος]  Μαμονχαιος  Κε·3  |  ηδικησεν]  ητιμασεν  Α  |  Αστιν]  ρτ  αδίεπδο 
ιγ  ΟΓη  |  διηγησατο]  επιδιηγησατο  Κ0·3  |  ως  ι°]  οσα  Α  |  οηι 

ως  ουν  αντειπεν  τω  βασιλεΐ  Κ*  (ηαο  Κ°·3Π1£)  |  τω  β.  Αρταξέρξη]  αντω  Α 
18  οντω  Χ  οηι  Α  |  σήμερον  Α  |  των  αρχόντων]  ρΓ  αι  Α  |  ακουσασαι]  γ>τ  αιτινες 
#ο.&ηι§  |  \β-χβεντα  υΊΓ  αυτής]  υπ  αντης  λ.  Νε·3  αχθεντα  νπ  αντης  Α  |  τόλμησωσιν 
Α  |  αυτών]  εαυτών  £\ε-3  αυτω  Α*  (-των  Α3?)  19  ΐίερσων  κ.  Μηδων 
Κ0·3  |  οπι  μη  Α  |  εισελθετω  Κ*0·15  (-θατω  Ν°3)  |  ετι]  Αστιν  Ν*  (ετι  Ν0·3)  |  αυ- 

τόν] τον  βασιλέα  Αρταξερξην  Α  |  βασιλιαν  Β*  (-λειαν  Β3(νίά,ι>)  |  ο  βασιλεύς 
δοτω  Α  20  νομός]  λόγος  Κε·3Π1£Α  |  οπι  ο  νττο  Α  |  ον  εαν]  ο  εαν  Κ*  ον 
αν  Κ0·3 Α  |  αυτόν]  εαυτόν"  οτι  αληθής  Α  \  οντω  £ν*  (όντως  Χ0·3)  21  τω 
βασιλεΐ  και  τοις  αρχον  8ΐιρ  ταδ  Β313  |  αρχονσιν  ΚΑ  |  Μονχαιος]  εννονχος  Κ* 
Μονχεος  Κ0·3  Μαμονχεος  Ν0·15  22  απέστειλα]  +  ο  βασιλενς  Κε·3ΐη&Α  |  ευ 
πασαν  την  βασιλείαν]  εν  πάση  τη  βασίλεια  Α  |  κατα  χωράν]  εις  χωράν  και 
χωράν  Α  |  αντοις  φοβον  Α  II  1  ο  βασιλενς]  +  Αρταξέρξης  Κ^3*11^)  |  και 
ονκετι  εμνησθη]  εμνησθη  γαρ  Α  \  μνημονενων . .  .αντην]  καθα  εττοιησεν  και  οσα 
αντη\  κατεκριθη  Α  \  ελαλησαν  Κ*  (-σεν  Κ^3)  |  κατέκριναν  Κ*  (-νεν  Κ0·3) 
2  τον  βασιλέως]  προς  τον  βασιλέα  Α  \  αφθορα  καλα]  αφωρα  κ.  Κ*  (αφθ.  κ.  Κς·3) 
καλα  αφθορα  Α  |  ειίει]  ειδιν  Κ*  («δει  Νε·3)  3  ταυ  χωραις]  οηι  ταυ  Κ* 
(δΐιρει·50Γ  Νς·3)  |  οιτι  αυτού  Α 
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επιλεξάτωσαν  κοράσια  παρθενικά  καλά  τώ  εΐδει  εις  Σουσάν  τήν  πόλιν  Β 
εις  τον  γυναικώνα,  και  παραδοθήτωσαν  τω  εύνουχω  του  βασιλέως  τω 

φύλακι  των  γυναικών,  και  δοθήτω  σμήγμα  και  ή  Χοιπή  επιμέλεια" 
4  4και  η  γυνή  ή  αν  άρεση  τω  βασιλεϊ  βασιλεύσει  άντ\  Άστίν.  και 
ήρεσεν  τω  βασιλει  το  πρόσταγμα,  και  εποίησεν  ούτως. 
5  5 Και  άνθρωπος  ην  Ιουδαίου  εν  Σούσοις  τη  πόλει,  και  όνομα 
αυτώ  Μαρδοχαϊος  ό  του  Ίαείρου  του  Σεμεείου  του  Κεισαίου  εκ  φυΧής 

6  Βενιαμείν,  66ς  ην  αΙχμάΧωτος  εξ  Ιερουσαλήμ  ήν  ηχμαλώτευσε  Ναβου- 
7  χοδονοσόρ  βασιλεύς  ΒαβυΧώνος.  7  και  ήν  τούτω  παΙς  θρεπτή, 

θυγάτηρ  Άμειναδάβ  αδελφού  πατρός  αυτοΰ,  και  όνομα  αύτη  'Έσθήρ' 
(ν  δε  τω  μεταλλάξαι  αύτής  τούς  γονείς  (παίδευσαν  αύτήν  εαυτω  εις 

8  γυναϊκα'  και  ήν  το  κοράσιον  καΧόν  τω  εϊδει.  8  και  οτε  ήκούσθη  τό 
του  βασιλέως  πρόσταγμα,  συνήχθησαν  κοράσια  πολλά  εις  Σουσάν 

τήν  πόΧιν  υπό  χείρα  Γαι',  και  ήχθη  Εσθήρ  προς  Γαι  τον  φύΧακα  των 
9  γυναικών.  9  και  ήρεσεν  αύτω  το  κοράσιον,  και  εύρεν  χάριν  ενώπιον 
αυτού'  και  εσπευσεν  αύτη  δούναι  τό  σμήγμα  και  την  μερίδα  καΐ 
τα  επτά  κοράσια  τα  άποδεδιγμενα  αύτη  εκ  βασιΧικού,  και  εχρήσατο 

ίο  αύτη  καΧώς  και  ταϊς  αβραις  αύτής  εν  τω  γυναικώνι'  10 και  ούχ  ύπε- 
δειξεν  'Έσθήρ  τό  γένος  αύτής  ούδε  τήν  πατρίδα"  ό  γαρ  Μαρδοχαιος 

ιι  ενετεΊΧατο  αύτη  μή  άπαγγεϊΧαι.  11  καθ'  εκάστην  δε  ήμεραν  ό  Μαρ- 
δοχαΐος  περιεπάτει  κατά  τήν  αύΧήν  τήν  γυναικείαν,  επισκοπών  τί 

ΐ2  Έσθηρ  συμβήσεται.  Ι2ούτος  δε  ήν  καιρός  κορασίου  είσεΧθειν  προς 
τον  βασιλέα,  όταν  άναπΧηρώση  μήνας  ιβ'"  ούτως  γάρ  άναπΧη- 
ροϋνται  αι  ήμεραι  τής  θεραπείας,  μήνας  εξ  άΧιφόμεναι  εν  σμυρνίνω 
εΧαίω,  και  μήνας  εξ  εν  τοις  άρώμασιν  και  εν  τοΊς  σμήγμασιν  των 

13  γυναικών,  13 και  τότε  είσπορεύεται  προς  τον  βασιλέα·  και  ω  εάν  εϊπη, 

3  επιλεξατωσαν]  επιδειξατωσαν  Λ  |  κοράσια]  ρΓ  πάντα  Κ0-"1  |  παρθένια  Χ*  Κ 
(-νίκα  Χε·α)  |  σμισμα  Α*νίά  σ μίγμα  Α?  |  επιμελια  ΧΑ        4  η  γυνη]  οιη  η  Χ* 
(δΐΐρβΓδΟΓ  Χ°·α)  |  πρόσταγμα]  πράγμα  ΒΕί>ΧΑ  5  Ιουδαίος  ην  Α  \  ϊαειρον] 
ιατρού  Α  |  του  Σεμεειου]  ο  του  Σεμειου  Α  6  ην  2°]  ον  Α  7  Αμι- 
ναδαβ  ΧΑ  |  όνομα]  ρΓ  το  ΧΑ  |  αυτη]  αυτής  ΧΑ  |  αυτήν]  +  Μαρδοχαιος  Χ03  <ηι£)  | 
εαυτω]  αυτω  Α  \  οιη  €15  Α  |  καλόν]  καλη  Χ  |  ειδει]  +  κ  ωραιδ\  τη  οψει\  σφοδρά 
^α.3(πικ')  8  οηα  κοράσια  πολλά  ει$  Σουσαν  Χ*  (ΗαΙ)  τα  κ.  π.  εις  Σ. 
^ο.αιηκίηί)  9  δωναι  Β*  {δούναι  Β'>)  \  σμιγμα  Α  \  αποδεδειγμένα  Β^^'^' 
10  αυτής  το  γένος  Εσθηρ  Α  11  καθ  εκαστην  δε]  και  καθ  εκ.  Α  \  γυναί- 
κιαν  ΧΑ  |  τι  Έσθηρ  συμβήσεται]  τι  συμβ.  Εσθηρ  Χε·α  τι  Αισθηρ  συμβαίνει  Α 
12  ούτος  δε  ην]  και  οταν  η  Α  \  αναπλήρωση]  ανεπληρωσεν  Χ0·3  αναπληρωθη 
καιρός  κοράσια  (*Ίο)  Α  \  μήνες  ι°  Α  |  ιβ']  δώδεκα  Χ  δεκα  δυο  Α  \  ουτω  Χ*  (-τως 
Χαα)  |  θεραπιας  Χ  |  αλιφομεναι  ΒΧΑ  |  εν  σμυρνινω  ελαιω]  σμυρινινον  ελαιον 
Α  |  οπι  και  εν  Α  \  οιϊϊ  των  γυναικών  Χ  (ΗαΙ>  Χ^1"^)         13  εαν]  αν  Α 
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Β  παράδωσα  αύτην   συνεισερχεσθαι  αύτω   άπο  του   γυναικώνος  εως 

των  βασιλείων.     ΙΛ  δείλης  εισ π ο  ρεύεται,  και  προς  ημεραν  άποτρέχει  14 
εΐί  τον  γυναικώνα  τον  δεύτερον  ου  Γαι  6  ευνούχος  του  βασιλέως  ό 

φΰλαζ  των  "γυναικών,  και  ούκετι   εισπορεύεται   προς  τον  βασιλέα 

εάν  μη  κληθη  ονόματι.     15 εν  δε  τω  άναπληρούσθαι  τον  χρόνον  'Έσθηρ  15 
της   θυγατρος  Άμειναδάβ  αδελφού    πατρός   Μαρδοχαίου  εισελθειν 
προς  τον   βασιλέα,   ούδεν   ηθετησεν    ων    ενετειλατο  6  ευνούχος  ό 

φύλαζ  των  γυναικών"  ήν  γαρ  'Έσθήρ  εύρίσκουσα  χάριν  παρά  πάντων 
των  βλεπόντων   αυτήν.     16 κα\  εϊσηλθεν  'Έσθήρ   προς  Άρταξερζην  ι6 
τον  βασιλέα  τω  δωδεκάτω  μην\  ος  εστίν  Άδάρ,  τω  εβδόμω  ετει  της 

βασιλείας  αυτοί).     Ι7καί  ηράσθη  6  βασιλεύς  'Έσθήρ,  και  εύρεν  χάριν  17 
παρά  πάσας  τάς  παρθένους,  και  έπεθηκεν  αυτή  το  διάδημα  το  γυναι- 

κείου.    ι8και  εποίησεν  ό  βασιλεύς   πότον   πάσι  τοις  φίλοις  αύτού  ιδ 
και  ταϊς  δυνάμεσιν  έπ\  ημέρας  επτά,  και  ύψωσεν  τούς  γάμους  'Έσθήρ, 
και  αφεσιν  εποίησεν  τοις  ύπο  την  βασιλείαν  αυτού.     Ι9ό  δε  Μαρδο-  19 
χαΐος  έθεράπευεν  εν  τί)  αύλη.    2°η   δε  'Έσθήρ   ούχ  ύπέδειξεν  την  2ο 
πατρίδα  αύτής'  ούτως  γάρ  ενετειλατο  αυτί}  Μαρδοχαΐος,  φοβεΐσθαι 
τον  θ  εάν  και  ποιείν  τά  προστάγματα  αυτού,  καθώς  ην  μετ  αυτού· 
και  Έσθηρ  ου  μετηλλαξεν  την  άγωγην  αύτης.     21  και  ελυπηθησαν  οι  2ΐ 
δύο    ευνούχοι   τού   βασιλέως   οι   άρχισωματοφυλακες   οτι  προήχθη 
Μαρδοχαϊος,    και    εζητουν    άποκτεϊναι    Άρταξερξην    τον  βασιλέα. 

22  και  έδηλώθη  Μαρδοχαίω  ό  λόγος,  και  εσημανεν  'Έσθήρ,  και  αύτη  22 
ενεφάνισεν  τώ  βασιλεΐ  τά  της  επίβουλης.     23ό  δε  βασιλεύς  ήτασεν  23 
τούς  δύο  ευνούχους  και  εκρέμασεν  αυτούς·  και  προσεταζεν  ό  βασιλεύς 
καταχωρίσαι  εις  μνημόσυνον  εν  τη  βασιλική  βιβλιοθήκη  ύπερ  της 
εύνοιας  Μαρδοχαίου  εν  έγκωμίω. 

ΙΜετά  δε  ταύτα  έδόξασεν  ό  βασιλεύς  Αρταξέρξης  Αμάν  Άμαδά-  ι  Π 

ΚΑ  13  αντω]  αυτη  Κ0·3  αυτη\  Α  14  οι»  Γαι  ο  ευνούχος]  ου  Ταιος  ευν.  Κ*  ούσας 
(δίο  ηί  νϊά  σας  δηρβΓδοι·)  Γαι  ο  ευν.  Κ0·3  |  ου  Τε  ο  ευν.  Α  |  ονομαστι  Α 
15  οηι  της  Θυγατρος . .  .Μαρδοχαίου  Κ*  (ηαΰ  Νε·3Π1&)  |  της  θυγατρος]  οηι  της  Α  | 
Αμιναδαβ  Κε·ΕΑ  |  Μαρδοχεου  \  εισελθειν]  ρν  του  Κ  ρτ  εν  τω  Α  |  ων] 
+  αυτη  ΚΑ  |  ενετειλατο]  ελεγεν  &·*™εΑ  \  ο  φυλαξ]  οπι  ο  Κ*  (ΙιαΙ)  6*ε·*,"α)  οηι 
ο  φυλαξ  Α  |  πάρα]  ενώπιον  Α  |  οιη  πάντων  Α  16  Αρταξερξην]  ρν  τον 
ΚΑ  |  δωδεκατω]  δεκατω  Κε·3  |  Αδαρ]  Αδωρ  Κ*  Τηβηθ  Κε·α  17  οηι  αιττ; 
Κ  |  γυναικών  Κ  ̂ ι^εκ.)  Α  +  αυττ;  Κ?ηι£  18  επι]  εφ  Α  |  ειτοιησε  1°  Κ 
19  εθεραπευσεν  Α  20  ουτω  Κ*  (-τως  Κε·α)  |  Μαρδοχαιος]  ρΓ  ο  Α  |  αετ  αιτου] 
παρ  αυτω  Κ.0-3-  \  ου  μετηλλαξεν]  ουκ  ηλλαξεν  Α  21  ελυπηθησαν]  +  Βαγαθαν 
και  θαρας  Κ03     5υΡ  |  Μαρδοχαιος]  ρτ  ο  Α  22  ο  λογοϊ]  οηι  ο  Α  |  αυτη] 
η  βασίλισσα  Α  |  βασιλει]  +  Αρταξέρξη  Κε·3Π1£Α  23  ητασεν]  ανητασεν 
Κε·3  |  οηι  εν  2°  Α  III  1  οηι  δε  Α  |  Αρτα£ε£???  Β*νί(1  |  Αμαν]  Αναμ  Α  | 
Αμαδαθου]  Αναμαθαδου  Α 
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θου  Βονγαϊον,  και  νψωσεν  αντον  και  επρωτοβάθρει  πάντων  τών  φίλων  Ε 
2  αντον.  2  και  πάντες  οι  εν  τή  ανλή  προσ€κύνουν  αντώ,  όντως  γαρ 
προσέταξεν   ό  βασιλεύς   ποιήσαι'   ό  δέ  Μαρδοχαΐος  ου  προσεκννει 

3  αντώ.     3  και  έλάλησαν   οι  εν  τή  ανλή  τον  βασιλέως  τώ  Μαρδοχαίω 

4  Μαρδοχαϊζ,  τ'ι  παρακάνεις  τα  νπο  τον  βασιλέως  λεγόμενα;  4 καθ*  έκάσ- 
την  ήμέραν  έλάλονν  αντώ,  και  ονχ  νπήκονεν  αντών  και  -υπέδειξαν 
τω  Αμάν  Μαρδοχαϊον  τοϊς  τον  βασιλέως  λόγοις  άντιτασσόμενον-  και 

5  νπέδειξεν  αντοις  ό  Μαρδοχαϊος  οτι  Ίονδαιός  εστίν.    5 και  επιγνονς 
6  Αμάν  οτι  ον  προσκννεϊ  αντώ  Μαρδοχαϊος,  έθνμώθη  σφόδρα,  6κάί 
έβονλενσατο  άφανίσαι  πάντας  τονς  νπο  την  *  Αρταξέρξον  βασιλείαν 

7  Ιουδαίους.  7 και  έποίησεν  ψήφισμα  εν  ετει  δωδεκάτω  της  βασιλείας 

*  Αρταξέρξον,  και  εβαλεν  κλήρονς  ήμέραν  εξ  ημέρας  και  μήνα  εκ 
μηνός  ώστε  άπολέσαι  εν  μια  ημέρα  το  γένος  Μαρδοχαϊον,  και  επεσεν 

8  6  κλήρος  εϊς  την  τεσσαρεσκαιδεκάτην  τον  μηνός  ος  εστίν  Άδάρ.  8 και 
έλάλησεν  προς  τον  βασιλέα  Άρταξέρξην  λέγων  Υπάρχει  έθνος 
διεσπαρμένον  εν  τοΊς  εθνεσιν  εν  πάση  τή  βασιλεία  σον,  οι  δε  νόμοι 
αντών  έξαλλοι  παρά  πάντα  τά  εθνη,  τών  δε  νόμων  τον  βασιλέως 

9  παρακονονσιν,  και  ον  σνμφέρει  τω  βασιλεΊ  έάσαι  αντονς.  9εΙ  δοκεϊ 
τώ  βασιλεΊ,   δογματισάτω  άπολέσαι  αντονς,  κάγώ  διαγράψω  εις  το 

ίο  γαζοφνλάκιον  τον  βασιλέως  άργνρίον  τάλαντα  μνρια.  10 και  περιε- 
λόμενος    ό   βασιλενς   τον   δακτνλιον   εδωκεν    εις  χείρα  τώ  Αμάν, 

ιι  σφραγίσαι  κατά  τών  γεγραμμένων  κατά  τών  Ίονδαίων.  11  και  είπεν 
ό  βασιλενς  τώ  Αμάν  Τό  μεν  άργνρίον  εχε,  τώ  δε  εθνει  χρώ  ώς  βονλει. 

ΐ2  12 και  εκλήθησαν  οι  γραμματείς  τον  βασιλέως  μην\  πρώτω  τή  τρισκαι- 

2  αυ\η]  +  του  βασιλέως  Κε·;ι  |  αυτω  ΐ°]  Αμαν  Α  |  πρησεταξεν]  επεταξεν  Α  |  ΜΑ 
ποιησαι  ο  βασιλεύς  Κ  |  οπι  ου  Α  4  βλαλουζ/]  ελεγον  £\ε·3Α  \  υπηκουσε 
Κε-3Α  |  υπέδειξαν]  νπεδιξεν  Ν*  (-ξαν  ̂ ε·3)  |  τοις  του  βασ.  λογοις  άντιτασσό- 

μενον] μη  υπακούοντα  τοις  του  βασ.  λογοις  Α  |  και  υπεδειξεν]  υπεδ.  γαρ  Α 
5  επιγνους]  επεγνω  Α  |  ου]  +  Μαρδοχαιος  "»£  (νκΐ)  |  ΟΓη  ~Μ.αρ§0χαιος  Ν| 
εθυμωθη]  και  εθυμ.  Αμαν  Α  6  εβουλευσατο]  +  Αμαν  Νε·α         7  και  εποι- 
ησεν.,.Αρταξερξου]  έτους  δωδέκατου  βασιλεύοντος  Αρτ.  ψηφ.  εποιησεν  Α  |  ψή- 

φισμα] +  εν  τω  μηνι  τω  πρωτω  αυτός  ο  μην  Νισαΐ' :  (|η£*  |  εβαλεν]  ελαβεν 
Α  |  οπι  ημεραν  εξ  Α  |  τεσσαρισκαιδεκ.  Β*1)  |  ο?]  ο  Κ  8  διεσπαρμένον]  ενδιε- 
σπαρμ.  (?  εν  διεσπ.)  Κε·3  |  σου]  αυτών  Ν*  (σου  Κε·3)  |  τω  βασιλει  ου  συμφέρει  Α 
9  ει  δοκει]  ει  ουν  δοκει  ̂ ε·3  νΙ<1  ει  δ.  ουν  Α  |  απολεσαι  αυτούς]  αυτούς  απολεσαι 
^  απολεσθαι  Α  |  διαγράψω]  παραστήσω  επι  χειρας\  των  ποιουντώ\  τα  εργα 
εισ\αγαγειν  Νε·3ηι£  10  οιτι  ο  βασιλεύς  Ν*™1  (ηαΐ)  Ν?η>?)  |  τον  δακτν 
λιον]  +  αυτού  Α  |  εδωκεν  εις  χείρα]  οηι  ευ  χ.  Κ*  6£ϊ  χείρας  εδωκεν  ί<ε·3  εδωκεν 
εις  χείρας  Λ  |  τω  Αμαν]  ονα  τω  Α  11  βουλει]  *ίΐ1ΐ6ΐη  β  $ιιρ  γλχ  Β3·3 
12  γραμματις  Χ*  (-τεις  £\ε·3)  |  πρωτω]  +  αυτός  ο  μην  Νισαρ  κ  Κ0,βπ,8Γ'η*  |  Τη 
τρισκαιδεκατη]  -\-  ήμερα  αυτού  Κ0·*10* 
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Β  δεκάττ),  και  έγραψαν  ως  έπέταξεν  Αμάν  τοις  στρατηγοις  και  τοις 
αρχουσιν  κατά  πάσαν  χώραν  άπο  Ινδικής  εως  της  Αιθιοπίας,  ταις 
εκατόν  είκοσι  επτά  χώραις,  τοις  τ€  άρχουσι  των  εθνών  κατά  την 

αυτών  λέξιν,  δι  ̂ Αρταξέρξου  του  βασιλέως.  13 και  απεστάλη  διά  13 
βιβλιαφόρων  εϊς  την  '  Αρταξέρξου  βασιλείαν,  άφανίσαι  το  γένος  τών 
Ιουδαίων  εν  ημέρα  μια  μηνός  δωδεκάτου,  δς  εστίν  Άδάρ,  και 

διαρπάσαι  τα  υπάρχοντα  αυτών.  τΎής  δε  επιστολής  εστίν  το  ι   Β  (XIII 
άντίγραφον  τόδε  Βασιλεύς  μέγας  Αρταξέρξης  τοΊς  άπο  τής  Ινδικής 

εως  τής  Αιθιοπίας  εκατόν  ε'ίκοσι  επτά  χωρών  άρχουσι  κα\  τοπάρ- 
χαις  ύποτεταγμένοις  τάδε  γράφει.  2  πολλών  επάρξας  εθνών  καΐ  ι 
πάσης  έπικρατήσας  οικουμένης,  έβουλήθην,  μη  τω  θράσει  τής  εξου- 

σίας έπαιρόμενος  έπιεικέστερον  δε  και  μετά  ήπιότητος  άε\  διεξάγων, 
τούς  τών  ΰποτεταγμένων  άκυμάτους  δια  παντός  καταστήσαι  βίους, 
την  τε  βασιλείαν  ημερον  κα\  πορευτήν  μέχρι  περάτων  παρεξόμενος 
άνανεώσασθαί  τε  την  ποθουμένην  τοίς  πάσιν  άνθρώποις  εϊρήνην. 
3πυθομένου  δέ  μου  τών  συμβούλων  πώς  άν  άχθείη  τούτο  έπ\  πέρας,  3 
σωφροσύνη  παρ  ήμιν  διενέγκας  κα\  εν  τή  εύνοια  άπαραλλάκτως 
κα\  βεβαία  πίστει  άποδεδιγμένος  και  δεύτερον  τών  βασιλειών  γέρας 
άπενηνεγμένος  Αμάν  4έπέδειξεν  ήμίν,  εν  πάσαις  ταϊς  κατά  την  4 
οικουμένην  φυλαϊς  άναμεμίχθαι  δυσμενή  λαόν  τινα,  τοις  νόμοις 
άντίθετον  προς  πάν  έθνος,  τά  τε  τών  βασιλέων  παραπέμποντας 

διηνεκώς  προστάγματα,  προς  το  μη  κατατίθεσθαι  την  ύφ'  ημών 
κατευθυνομένην   άμέμπτως    συναρχίαν.     5διειληφότες    ούν  τόδε  το  5 

ΚΑ  12  έγραψαν]  εγραψεν  Χ  εγράφησαν  Α  |  επεταξεν]  προσεταξεν  Α  |  αρχου- 
σιν  κατά]  αρχουσιν  κα  δυρ  Γ3.5  Α3  |  αρχονσι  (ι°)  Κ  |  χωράν]  +  κ  χωράν  Κ0·3  | 
Ινδικής]  ρΓ  της  Α  [  ταυ  εκατόν]  οπι  ταυ  Α  |  επτά]  ρΓ  και  Α  |  αυτών] 
εαυτών  Νε·3  |  λεξιν  οι  δΐιρ  ΓΣΐδ  Α3  |  λεξιν  ΒΚ*ε·ΐ5Α]  λτ^ΐ"  Ν03  |  Αταρξερξου 
Α*  13  βιβλιοφορων  Ν0·3  \  Αρταρξερξου  Α  |  βασιλιαν  Ν  |  Ιουδαίων] 
+  απο  νεανίσκου  Κ0·3  ̂   |  ο?]  ο  Κ  |  τα  υπάρχοντα]  ρι·  κ  Κε·3  Β  1  επι- 

στολής] π  δΐιρ  Γαδ  Α3?  |  το  αντιγραφον]  οπι  το  Ν*  (δΐιρβΓδΟΓ  Ν0·3)  |  Αρταρ- 
ξερξης  Α*  (Γ3.5  ρ  Α?)  |  67ττα]  ρΓ  και  Α  1 — 2  και  τοπαρχαις... ΰπο- 

τεταγμένων ακυ  δυρ  Γ&δ  61  ϊηίτ  Ιϊηεαδ  Α3  (οπι  και  πάσης... επαιρομενος 
Α*νκΐ)  2  οικουμένης]  ρΓ  της  Α3  |  επαιρομενος  έπιεικέστερον  δε]  επιεικ. 
επαιρ.  Α3  |  ηπιοτητος]  πραοτητος  Κ0·3  πιοτητος  Α  |  ακύμαντους  Β3ΐ)  |  ημερον] 
ηρεμον  Α  \  μέχρι]  αχρι  Α  |  τοις  πασιν]  παρα  π.  Α  3  πυθομενου]  πυνθανο- 
μενου  Κ°·3Α  |  σωφροσύνη  παρ  ημιν]  σωφροσύνης  ο  παρ  υμιν  Α  |  βέβαια  απο- 
δεδ.  πιστει  Ν  |  αποδεδειγμένος  ΒΆ^^'ιά)Α  \  βασιλέων  Ν*  (-λείων  Νε·3)  Α  |  αττβ- 
νηνεγμβνος]  απενε-γκαμενος  Α  4  επεδειξεν  (-διξ.  Κ)]  υ7τεδ.  Κ<:·3Α  |  οπι  εν 
πασαις  Ν*  (ηαϋ  Νε·3πι£)  |  ανεμεμιχθε  Ν*  (αναμεμ.  Χ0·3)  |  αντιθετον]  αντιτυπον 
ΝΑ  |  παραπεμποντες  Ν*  (-τας  Νε-3)  |  προστάγματα  Β*ν[ά]  διατάγματα  Β3'°  (δια δυρ  ταδ)  ΧΑ  |  κα\κατευθυνομενην  Α  \  συναρχειαν  ΧΑ         5  το  έθνος]  οπι  το  Α 
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έθνος    μονώτατον   έν    άντιπαραγωγη    παντι    διά    παντός   άνθρώπω  Β 
κείμενον,  διαγωγην  νόμων  ξενίζουσαν  παραΧΧάσσον,  και  δυσνοοΰν 
τοις  ημετέροις  πράγμασιν  τά  χείριστα  συντελούν  κακά  και  προς  το 

6  μη  την  βασιλείαν  ενσταθ'ιας  τυγχάνειν  6  π ροστετάχαμεν  ονν  τους 
σημαινομένους  ύμίν  έν  τοϊς  γεγραμμένοις  υπό  Αμάν  τον  τεταγμένου 
έπι  των  πραγμάτων  και  δευτέρου  πατρός  ημών,  πάντας  συν  γυναιξί 
και  τέκνοις  άποΧέσαι  όΧορριζει  ταις  των  έχθρων  μαχαίραις  άνευ 
παντός  οίκτου    και  φειδοΰς  τη  τεσσαρεσκαιδεκάτη   του  δωδεκάτου 

η  μηνός  Αδάρ  του  ένεστώτος  έτους,  1 Όπως  οι  πάΧαι  κα\  νυν  δυσμενείς 
έν  ημέρα  μια.  βιαίως  είς  τον  αδην  κατεΧθόντες  εις  τον  μετέπειτα 
χρόνον  ευσταθή  και  ατάραχα  παρέχωσιν  ημιν  διά  τέΧους  τά  πρά- 

III  14  γματα.     14  τά  δε  αντίγραφα  των   έπιστοΧών  έξετίθετο  κατά  χώραν 
κα\  προσετάγη   πάσι  τοις   εθνεσιν    έτοιμους   είναι   είς  την  ημέραν 

ΐ5  ταΰτην.     15έσπεύδετο  δέ  τό  πράγμα  και  είς  Σουσάν  ό  δέ  βασιΧεύς 
καϊ  Αμάν  έκωθωνίζοντο,  έταράσσετο  δέ  η  πόΧις. 

IV  ι        1 Ό  δε  Μαρδοχάίος  έπιγνούς  τό  συντεΧονμενον  διέρρηζεν  τά  ιμά- 
τια εαυτού,  και  ένεδύσατο  σάκκον  και  κατεπάσατο  σποδόν,  και  έκπη- 

δησας  διά  της  πΧατείας  της  πόΧεως  έβόα  φωνή  μεγάλη  Αίρεται  έθνος 

2  μηδέν  ηδικηκός.  2 και  ήΧθεν  εως  της  πύΧης  του  βασιλέως,  και  εστη· 
ού  γάρ  ην  εξόν  αύτω   είσεΧθεΙν  είς   την  αύλην   σάκκον  εχοντι  και 

3  σποδόν.  3 και  έν  πάση  χωρα  ού  έζετίθετο  τά  γράμματα  κραυγή 
και   κοπετός  και  πένθος  μέγα  τοις  *1ονδαίοις,  σάκκον  και  σποδόν 

4  έστρωσαν  έαυτοΐς.    4 και  εισήλθαν  αι  άβραι  και  οι  ευνούχοι  της  βασι- 

5  εν  αντιπαραγωγη  Β^*0·^  <νκ1>  Α]  ενάντια  παράγωγη  Κε·3  |  ανθρώπων  Χ*  ΚΑ 
(-πω  Χ0-3)  ανοϋ  Α  [  κεινονμενον  Χ*  (κειμενον  Χ7)  |  ξενιξουσα  Χ*  (-σαν  Χ0·3)] 
ρΓ  Γ3.5  I  1ΪΙ  Α  |  παραλλασσον  (παραλασσον  Β*  παραλλ.  Βι,νί(1)]  παραλλασσων 
Χ*  παραλλαξιν  Χ^Α  |  δυσνοη  Α  |  πράγμα  Χ*  (πράγμασιν  Χς·3)  |  χείριστα] 
χειραι\στα  Χ*  (χείριστα  ΧΫ)  χεριστα  Ανιά  |  οπί  και  2°  Χ*  (δΐιρεΓδΟΓ  κ  Χ?)  | 
ευστάθειας  Β:ύ'{νιΛ)  ρ  οιη  ονν  ̂ ο.α  |  πραγμάτων]  πραγμ.  δΐιρ  ΓΕ8  εΙ  ΐη  ηΐ£ 
Β3^  |  πάντα  Χ*  (-τας  Χς·3)  |  γυναιξιν  Α  |  ολοριζει  ΧΑ  |  έχθρων]  εθνών  Α  | 
μαχαιραις]  μαχαις  Α  |  οικτρού  Χ*  (-του  Χε·3)  |  φιδω  Χ*  (-δους  Χ0·3)  \  τεσσαρι- 
σκαιδεκ.  Β3ΐ)  |  οιη  δωδέκατου  Χ*  (ΗαΙ)  Χ0·*"^)  7  βια  βιαίως  Χ*  (οηι  βια 
Χ7)  |  ογώ  ευ  ιυ  Α  |  αταραχον  Χ*  (-χα  Χε·3)  |  παρεχουσιν  Α  |  πράγματα]  προσ- 

τάγματα Α  ΠΙ  14  χωραν]  +  κ  χωράν  Χ^3  \  πασι  του  εθνεσιν]  τοις 
εθνεσιν  πασιν  Α  15  ευ  "Σουσαν]  εν  Σουσοις  Α  |  έκωθωνίζοντο]  αάηοΐ  έμε· 
θύσκοντω  (ηϊο)·  κώθων  γάρ'  εΐδος  ποτηριού  Βαπ,8*ηί  IV  1  εαυτού]  αυτού 
ΧΑ  |  πλατιάς  Χ  |  αίρεται  (-τε  Α)]  ερειται  Χ*  (ερεται  Χ7)  |  ηδικηκο$]  +  πίκρα 
Χ'  -'ι""«'  2  πύλης]  αυλής  Α  |  αυτω  εξον  Α  |  αυλην]  πνλην  χε·»π>8  | 
έχοντα  Α  3  χωρα]  +  κ  τοπω  Χα·;ι  |  τα  γράμματα]  ϊηοορ  το  Χ*  το 
πρόσταγμα  του  βασιλέως  Χοα  '">>'  |  κοπετός]  +  ην  Λ  |  σακκον]  ρΓ  και  Α  |  έστρω- 

σαν] υπεστρωσαν  Κ0·3           4  εισηλθοσαν  Χ 
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Β  λίσσης  και  ανήγγειλαν  αυτί}·  και  εταράχθη  άκούσασα  το  γεγονός, 
και  απέστειλαν  στολίσαι  τον  Μαρδοχαϊον  και  άφελεσθαι  αυτοί)  τον 
σάκκον  ό  δε  ούκ  επείσθη.     5  ή  δε  Έσθήρ  π  ροσεκαλεσατο  Άχραθαϊον  5 
τον  εύνούχον  αυτής,  ος  παριστήκει  αύτη,  και  απάστειλεν  μαθεϊν  αύτη 
πάρα.  του  Μαρδοχαίου  το  ακριβές.     1  ο  δε  ΙΑαρδοχαϊος  ύπεδειξεν  αύτω  η 
το  γεγονός  και  την  επαγγελίαν  ην  επηγγείλατο  Αμάν  τω  βασιλεϊ  εις 

την  γάζαν  μυρίων  ταλάντων,  Ινα  άπολεση  τους  Ιουδαίους.    8  και  το  8 
άντίγραφον  το  εν  Σούσοις  εκτεθεν  ύπερ  του  άπολεσθαι  αυτούς  εδωκεν 
αύτω  δεϊξαι  τη  Έσθήρ·  και  είπεν  αύτω  εντείλασθαι  αύτη  είσελθούση 
παραιτήσασθαι  τον  βασιλέα  και  άξιωσαι  αύτον  περί  του  λαού,  μνη- 
σθεϊσα  ήμερων  ταπεινωσεως  σου  ως  ετράφης  εν  χειρί  μου,  διότι  Αμάν 

6  δευτερεύων  τω  βασιλεϊ  ελάλησεν  καθ'  ήμων  εις  θάνατον  επικά- 
Χεσαι  τον  κύριον  και  λάλησον  τω  βασιλεϊ  περ\  ήμων  και  ρΰσαι  ήμάς 
εκ  θανάτου.     9εισελθων  δε  ό  Άχραθαϊος  ελάλησεν  αύτη  πάντας  τους  α 
λόγους  τούτους.     10 είπεν  δε  Έσθήρ  προς  Άχραθαϊον  ΐίορεύθητι  προς  ίο 
Μαρδοχαϊον  και  είπον  11  οτι  Τά  εθνη  πάντα  της  βασιλείας  γινώσκει,  ιι 
οτι  πάς  άνθρωπος  ή  γυνή  6ς  εϊσελεύσεται  προς  τον  βασιλέα  εις  τήν 
αύλήν   τήν   εσωτεραν   ακλητος,    ούκ    εστίν   αύτω   σωτηρία·    πλήν  ω 
εκτείνει  6  βασιλεύς  τήν  χρυσήν  ράβδον,  ούτος  σωθήσεταΐ'  κάγω  ού 
κίκλημαι  εϊσελθεϊν  προς  τον  βασιλέα,  είσΐν  αύται  ήμεραι  τριάκοντα. 

12  και  άπήγγειλεν  Άχραθαϊος  Μαρδοχαίω  πάντας  τούς  λόγους  Έσθήρ.  ΐ2 
Ι3κα!  είπεν  Μαρδοχαϊος  προς  Άχραθαϊον  ΐίορεύθητι  και  είπον  αύτη  13 
Έσθήρ,  μή   εϊπης  σεαυτή  οτι  σωθήση   μόνη  εν  τη   βασιλεία  παρά 
πάντας  τούς  Ιουδαίους·  14ώϊ  οτι  εάν  παρακούσης  εν  τούτω  τω  καιρώ,  14 

ΝΑ       4  -γένος  Κ*  (γεγονός  Ν0·3)  |  τον  Μαρδοχαιον]  οηι  τον  Α  |  αντου]  ρτ  απ 
|  €7Γξίσθη  (επισθη  £ν*)]  ετιθει  Κ0·3  ετιθη  Α  δ  Αχραθεον  Α  \  παρ- 

ειστηκει  Β3<νκ1>  Α  |  αυτη  7°  Β^*0·13]  αντον  Κ°3Α  \  το  ακριβές]  +  εις  την  πλατειαν 
της  πόλεως  η  εστίν  κατα  πρόσωπον  της  πύλης  της  πόλεως  £<ε·3ηιε  +  ε7π  την 
πλατειαν  προς  τη  (τη  Α*  τα  δΐιρ  Γαδ  Α3)  βασιλέα  (δίε)  Α  7  το  γεγονός]  ρΓ 
συνπαν  Κ0·»»^  |  επαγγελίαν]  +  του  αργυρίου  ̂ ο;ιιη§Γ  |  τω  βασιλεϊ... ταλαΐ'τωΐ'] 
παραστησαι  εις  την  γαζαν  τω  βασιλεϊ  τάλαντων  μυρίων  Κ°·α  |  την  γαζαν]  οηι 
την  Α  |  τάλαντων  μυρίων  Α  8  αντιγραφον]  αάηοί  γράμμα  το  (Γίΐδ  το  Κ0·13) 
του  δόγματος  ς\0Λ  ίηί  |  το  εν]  οιη  το  Α  |  εισελθουσαν  Α  |  λαοΐ']  +  και  της 
πατρίδος  Κε·3ΐη£Α  \  μνησθεισα]  μνησθις  αφ  (μνησθισα  Κε·3)  |  ετ ραφής] 
εστράφης  Α  \  διότι]  δια  τι  Α  \  δευτερεων  Κ*  (-ρευων  £<ε·3)  |  τον  κυριον]  κν  Α 
9  ο  Αχθραθαιος  Ν*  (Αχοα0.  Ν?)  Αχθραθαιος  Α  \  αυτη]  Εσθηρ  Κ*  Α  τη  Εσθ.  Νε·3 
11  πάντα  τα  εθνη  Α  \  βασιλείας]  +  κ  λαος  επαρχιών  του  βασιλέως  |Κε·3ηι£  | 
γιγνωσκει  Α  \  η]  και  Α  \  εσωτεραν]  εντοτεραν  Α  \  ω]  σ  νεί  Γοιΐ  ε  ΐηοερ 
^*νιά  |  €ΚΤ€1ι,€1]  4-  αυτω  &*ε·3  |  ούτος]  αυτοί  Α  |  καγω]  και  εγω  Α  \  ου  κεκλημαι] 
ουκ  εκληρωθην  Α  \  ελθειν  Ν*  (εισελθ.  &νε·3)  12  Αρχαθαιος  Α  13  οιη 
προς  Αχραθαϊον  Α  \  Αχθραθαιον  Ν  |  σωθηση]  σωθησομαι  Κε·3Α  |  παρα]  νπερ  Α 
14  οιη  ω$  Α  |  παραχονσης]  ρΓ  παρακουουσα  ΚΜω»γ 
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ΕΣΘΗΡ (χπι  17)   Ο  ίο 

άλΧοθεν  βοήθεια  και  σκέπη  'έσται  τοίς  Ίονδαίοις'  συ  δε  κα\  ό  οίκος  Β 
τον  πατρός  σον  άποΧεΊσθε.    και  τις  οίδεν  εΐ  «£  τον  καιρόν  τοντον 

15  έβασιΧενσας ;  15  και  έζαπέστειΧεν  Έσθήρ  τον  ηκοντα  προς  αντην 
ιό  προς  Μαρδοχαιον  Χέγονσα   16  Βαδίσας  έκκΧησίασον  τονς  Ίονδαίονς 

τονς  έν   Σονσοις,    και  νηστενσατε  έπ'   έμοί,    και  μη   φάγητε  μηδέ 
πίητε  έπι  ημέρας  τρεις  ννκτα  και  ημέραν   κάγώ  δε  και  αί  άβραι 
μον  άσιτησομεν  καϊ  τότε  εϊσεΧενσομαι  προς  τον  βασιλέα  παρά  τον 

ΐ7  νόμον,  εάν  και  άπολέσθαι  με  η.  17  Και  βαδίσας  Μαρδοχαΐος 
(ΧΙΙΐ)   (δ)  0  ι  έπο'ιησεν  οσα  ένετείλατο  αντω  'Έσθηρ'  1  και  έδεηθη  Κνρίον, 

(9)       2  μνημονενων  πάντα  τά  έργα  Κνρίον,  2 και  είπεν  Κνριε,  κνριε 
βασιΧεν  πάντων  κρατών,  οτι  εν  έξονσία  σον  το  πάν  εστίν, 
και  ουκ  εστίν  6  άντιδοζών  σοι   έν  τω   θέλειν  σε  σώσαι  τον 

(ίο)       3  ΊσραήΧ'  36τι  σν  έπο'ιησας  τον  ονρανόν  και  την  γην  και  πάν 
(ιι)       4  θανμαζόμενον  έν  τη  νπ   ονρανόν,  4  και  κύριος  ει  πάντων,  και 
(12)  5  °ύκ  εστίν  ος  άντιτάξεταί  σοι  τω  κνρίω·  5σύ  πάντα  γινώσκεις, 

σν  οίδας,  Κνριε,  οτι  οι/κ  έν  νβρει  ονδέ  έν  νπερηφανεία  ονδέ  έν 
φιΧοδοξία  έποίησα  τοντο,  το  μη  προσκννεϊν  τον  νπερηφανον 

(13)  6  Αμάν.     6 οτι  ηνδόκονν  φϊΧεΊν  πέΧματα  ποδών  αντον  προς  σω- 
(14)  η  τηρ'ιαν  ΊσραηΧ,  7 αλλά  έποίησα  τοντο  Ίνα  μη  6ώ  δόζαν  άνθρω- 

πον  νπεράνω  δόξης  θεον·  και  ον  προσκννησω  ονδένα  πΧην 
(15)  8  σον  τον  κνρίον  μον,  και  ον  ποιήσω  αντά  έν  νπερηφανία.     8  και 

ννν,  Κνριε  6  θεός  6  βασιΧενς  ό  θεός  Αβραάμ,  φεΐσαι  τον  Χαον 
σον,  οτι  έπιβΧέπονσιν  ημϊν  εις  καταφθοράν  και  έπεθνμησαν 

(ιό)  9  αττολε'σαι  την  έξ  άρχης  κΧηρονομίαν  σον  9 μη  νπερίδτ]ς  την 
(17)  ίο  μερίδα  σον  ην  σεαντω  έΧντρώσω  έκ  γης  Αίγνπτον  10έπά- 

κονσον  της  δεησεώς  μον  και  ΪΧάσθητι  τω  κΧηρω  σον,  και 
στρέψον  το  πένθος  ημών  εις  ενωχίαν,  ίνα  ζώντες  νμνώμέν 
σον  τό  όνομα,  Κνριε,  και  μη  άφανίσης  στόμα  αίνονντων  σοι, 

14  αλλοθβν]  +  δε  Α  |  ει]  η  Ν  οιη  Α      15  εξαπεστειλεν  Έσθηρ]  ειττεν  Εσθηρ  ΚΑ 
ε£α7τοστειλαι  πα\ϊ\  Α  |  ηκοντα]  εικότα  Ν*  (ηκοντα  Νε'Ε)  |  οιη  προς  αυτήν  Α 
16  εκκλησιασον]  +  μοι  παντας  Ν0·3  |  Ιουδαίους]  ρΓ  άνδρας  Ν*  (οηι  ανδρ.  Νη·ε)  | 
ετι]   εφ  Α  |  καγω]    και  εγω  Α  |   ασιτησομεν]  + ούτως   Ν0·3  \  με  η  ΒΝΑν'" 
17  οσα]  ρτ  κατα  πάντα  Νε·;ΐ">ίίίηΓ  0  1  εδεηθη]  ρΓ  Μαρδοχαιος  Νε·α  (-χαος) 
Α  |  Κυρίου  \ηχ]  ρΓ  του  Ν1·3  2  Κύριε  ι°]  +  θε  Α  |  πάντων  κρατών]  παντοκρά- 

τωρ Νε·3  |  οιη  και  ουκ  Ν*  ν'α  (1ιαΙ>  Νε·3ιηίίίΤ)  4  οιή  και  ι°  Α  |  αντιτάσσεται 
Ν*  (-τα£.  Νε·3)  6  γιγνωσκεις  Α  |  υπερηφανια  ΝΑ  6  ευδοκούν  ΧΑ 
7  άνθρωπου]  ανθρώπων  Ν*  (-πω  Νε·3)  |  υπεράνω  Α  \  θεου]  +  μου  Ν'·3Α  |  ου- 
θενα  Α  8  οπι  ο  θεος  ι°  ΝΑ  |  ο  βασιλεύς]  βασιλευ  Νε·3Α  |  απολεσαι]  απο- 
λεσθαι  Λ  9  υπερειδης  Α  10  σου  το  όνομα]  το  όνομα  σου  Α  |  στόμα] 
το  αιμα  Ν*  (στ.  Ν0·3)  το  στόμα  Α 
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Ο  II     (XIII  ιδ) ΕΣΘΗΡ 

Β  11  και  πάς  ̂ Ισραήλ   ε'κεκραξαν  εξ   Ισχύος  αυτών,  οτι   θάνατος  ιι  (ιδ) 
αυτών  εν  όψθαλμοϊς  αυτών.  12 Και  'Έσθήρ  ή  βασίλισσα  ΐ2     (ι)  (XIV) 
κατεφυγεν  επ\  τον  κύριον  εν  άγώνι  θανάτου  κατειλημμένη,  Ι3κα\  13  (2) 
άφελομενη  τα  ιμάτια  της  δόξης  αυτής  ενεδύσατο  ιμάτια  στενο- 

χώριας  και   πένθους,   και  1  αντί  τών  ύπερηφάνων  ήδυσμάτων 
σποδού   καί   κοπριών   επλησεν  την   κεφαλήν   κα\  το  σώμα 
εταπείνωσεν    σφόδρα,    και    πάντα    τόπον    κόσμου  άγαλλιά- 
ματος  αυτής  επλησεν  στρεπτών  τριχών   αυτής·   14καί  εδειτο  14  (3) 
Κυρίου  θεοϋ  Ισραήλ  και  ειπεν  Κύριε  μου,  ό  βασιλεύς  ημών, 
σύ  ει  μόνος'  βοήθησόν  μοι  τη  μόνη  και  μη  εχούση  βοηθόν  ει 

μή   σε,   15  οτι  κίνδυνος  μου   εν  χειρί  μου.     16  εγώ  ηκουον  εκ  ̂   ̂  
-γενετής  μου  εν  φυλή  πατριάς  μου,  οτι  σύ,  Κύριε,  έλαβες  τον 
Ισραήλ  εκ  πάντων  τών  εθνών  και  τους  πατέρας  ημών  εκ  πάν- 

των τών  προγόνων  αυτών  είς  κληρονομίαν  αιώνων,  και  εποί- 
ησας  αύτοις  όσα  ελαλησας.     17 και  νυν  ήμάρτομεν  ενώπιον  σου,  17  (6) 
και  παρεδωκας  ημάς  είς  χείρας  τών  εχθρών  ημών  ιΒάνθ'  ων  ιδ  (7) 
εδοξάσαμεν  τους  θεούς  αυτών,     δίκαιος  ει,  Κύριε·   19  και  νυν  ία  (3) 
ούχ  ικανώθησαν  εν  πικρασμω  δουλείας  ημών,  άλλα  εθηκαν  τάς 

χείρας  αυτών,  2°εξάραι  όρισμόν  στόματος  σου  και  άφανίσαι  κλη-  ίο  (9) 
ρονομίαν  σου,  και  έμφράξαι  στόμα  αίνούντων  σοι  και  σβεσαι 

δόξαν  οΐκου  σου  και  θυσιαστήριόν  σου,  21  και  άνοιξαι  στόμα  2ΐ  (ίο) 
εθνών  εις  άρετάς  ματαίων  και  θαυμασθήναι  βασιλέα  σάρκινον 

εις  αιώνα.     22 μη   παραδως,  Κύριε,  τό  σκήπτρόν  σου  τοϊς  μή  22  (ιι) 
ουσιι^,   και   μή  καταγελασάτωσαν  εν  τη   πτώσει   ήμών,  άλλα 

στρε-^τον  τήν  βουλήν   αυτών   επ'  αυτούς·  τον   δε  άρξάμενον 
ίφ'  ημάς   παραδιγμάτισον .     23 μνήσθητι,  Κύριε,   γνώσθητι  εν  23  (12) 
καιρώ  θλίψεως  ήμών,  και  εμε  θάρσυνον,  βασιλεΰ  τών  θεών 

ΝΑ       11  εκεκραξαν]  εκραξεν  Ν  εκεκραξεν  Α  |  θάνατος]  ρ  γ  ο  Α  12  θάνατον] 
ο  δυρ  Γα.5  Α3  |  κατειλημμένη]  κατιλιμμενη  Ν  κατηλιμμενη  Α  13  κεφαλήν] 
οτη  Β*νιά  (Η&β  Β3  (ιη£>)  +  αυτής  ΝΑ  |  σωμα]  +  αυτής  ΝΑ  |  κοσμον  αγάλλιαματος 
...αυτής  (2°)]  αγαλλιαματος  αυτής  κόσμου  επληρωσεν  στρεπτών  τριχών  αυ  δΐιρ 
Γ3.5  Α3  14  εδειτο]  εδεετο  Α  |  Κύριε]  +  ο  θς  Α  15  χειρι]  ρΓ 
τη  Α  16  εκ  γενετής.., πάτριας]  κε  του  πρς  Α  |  εν  φυλη]  εκ  φυλής 
Ν  |  ελαλησας]  +  αυτοις  ΝΑ  17  και  νυν]  οτι  Α  \  ημαρτομεν]  ημαρτηκα- 
μεν  Α  19  εν  πικρασμω]  τω  πικρ.  Α  \  δουλιας  Ν  |  αυτών]  ρΓ  των  ειδώλων 
Ν*  ρΓ  αυτών  επι  τας  χείρας  των  ειδ.  Νε·3  ιη£  20  ε,αφραξαι]  ενφραξη  Α  \ 
στόμα]  στόματα  Ν  |  αινουντων]  υμνουντων  Α  \  σου  40]  σοι  Α  21  ανοιξαί 
στόμα]  ι  2°  61  σ  δαρ  ταδ  Α3  |  εθνών  εις  α  δΐιρ  ΐ"αδ  Β1?3Ϊ)  22  σου]  +  κε  Ν  \ 
ουσι  Ν  |  καταγελασάτωσαν]  γελασατωσαν  Α  |  αντων]  αντου  Ν*  (-των  Ν0·3)  I 
αυτούς]  αυτοις  Ν*  (-τους  Νς·3)  |  παραδειγματισον  Β313  Α 
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ΕΣΘΗΡ  (XV  9)    Β  6 

(13)  24  και  πάσης  άρχης  επικρατών'  24δό$·  λόγοι/  εϋρνθμον  εϊς  το  στόμα  Β 
μου  Ενώπιον  τον  Χεοντος,  κα\  μετάθες  την  καρδίαν  αύτοΰ  ειε 
μίσος  τον   ποΧεμοΰντος  ημάς,  εις  συντεΧειαν  αυτοί)  κα\  των 

(14)  25  όμονοούντων  αυτώ'  2ζημάς  δε   ρΰσαι  εν  χαρί  σου,   και  βοη- 
θησόν  μοι  τη  μόνη  κα\  μη  εχοΰση  εΐ  μη  σε,  Κύριε,  πάντων 

(15)  26  γνώσιν  'έχεις,  26 και  οίδας  οτι  εμίσησα  δόξαν  ανόμων,  και  βδε- 
(ιβ)     27  Χύσσομαι   κοίτην  άπεριτμητων   κα\   παντός  αλλότριου.    27  σν 

οίδας   την   ανάγκην   μον,   οτι   βδεΧνσσομαι    το    σημείον  της 
ΰπερηφανίας  μου  6  εστίν  εττι  της   κεφαΧης   μου   εν  ημεραις 
οπτασίας  μου·  βδεΧύσσομαι  αυτό  ώς  ράκος  καταμηνίων,  και 

(17)      28  ού  φορώ  αυτό  εν  ημεραις  ησυχίας  μου.     28 και  ουκ  εφαγεν  η 
δούΧη  σου  τράπεζαν  Αμάν,  κα\  ουκ  εδόζασα  συμπόσιον  βασι- 

(ιδ)     29  λεωί,  οΰδε  επιον  οίνον  σπονδών  29 και  ουκ  ηΰφράνθη  η  δούΧη 
σου  αφ'  ημέρας  μεταβοΧης  μου  μέχρι  νυν  πΧην  επι  σοι,  Κύριε 

(19)     3°  ό  θεός  Αβραάμ.     3°ό  θεός  ό  Ισχνών  επ\  πάντας,  εϊσάκουσον 
φωνην  άπηΧπισμενων  και  ρΰσαι  ημάς   εκ   χειρός   τών  πονη- 
ρευομενων,  και  ρΰσαι  με  εκ  τοΰ  φόβου  μου. 

(XV)    (4)  Ί)  ι        'Και  εγενηθη  εν  τη  ήμερα  τη  τρίτη  ώς  επανσατο  προσεν- 
χομενη,  εξεδνσατο  τα  ιμάτια  της  θεραπείας  και  περιεβάΧετο 

(5)       2  την   δόξαν   αντης'   2  και  γενηθείσα   επιφανής,  επικαΧεσαμενη 
τον  πάντων  επόπτην  θεόν  και  σωτήρα,   παρεΧαβεν  τάς  δνο 

^        3  αβρας,  3και  τη  μεν  μια  επηρείδετο  ώς  τρνφερενομενη,  4ή  δε 
(δ)       5  ΐτερα  επηκοΧονθει  κονφίζονσα  την  ενδνσιν  αντης'  5 και  αντη 

ερνθριώσα  άκμη  κάΧΧονς  αντης,  και  το  πρόσωπον  αντης  ΊΧα- 
ρόν  ώς  προσφιΧες,  η  δε  καρδία  αντης  άπεστενωμενη  από  τοΰ 

(9)       6  φόβον.     6 και  είσεΧθοΰσα  πάσας  τάς  θνρας  κατέστη  ενώπιον 
τοΰ  βασιΧεως·  και  αντός  εκάθητο   επι  τοΰ  θρόνον  της  βασι- 
Χείας  αύτοΰ,  και   πάσαν  στοΧην  της  επιφανείας  αντοΰ  ενεδε- 

23  αρχήν  Ν*  (-χη$  Να·3)         24  αυτόν  Βίδ]  αυτών  Ν*  (-του  &°·*)         25  εχου-  ΝΑ 
ση]  +  βοηθον  Α  |  σε\  κε'  Β*Γογ1  σε·\  κε  Β?  26 — 27  οητ  κοιτην . .  .βδελνσσο- 
μαι  (2°)  Α  27  το  σημειον]  ρΓ  κοι\την  απεριτμητώ\  Ν*  (ιιηο  ϊηοΐ  Ν?)  |  οιτι  μου 
1°  Α  |  ήμερα  Α  |  καταμηνιαιων  Ν  |  φορώ]  φ  δΐΐρ  Γίΐδ  Α3  (χορ.  Α*  νί(1)  |  αυτο  2°] 
ο  δυρ  γο.8  Α3  28  επινον  Ν  29  ευφρανθη  ΝΑ  |  οηι  μου  Ν*  (δυρβΓδΟΓ 
Ν0,1)  30  φωνής  Ν^3  Α  |  αφηΧπισ  μένων  Ν  |  με]  η  ΐηοκρ  Ν*  (ίιτιρΓοΙ)  η  Ν?) 
Ό  1  θεραπιας  ΝΑ  2  γενηθεισα]  εγενηθη  Ν*  (γενηθ.  Κ0·3)  |  τταρελαβεν] 
τταρελαβετο  Ν  |  του  δυο]  ΟΠ1  ταί  ΝΑ  3  εττηρειδετο  (επηριδ.  Ν)]  ετερειδετο 
Β3?1)Α  (ε7Γ6ριδ.)  4  67ττ7κολουί?ίΐ]  0  εχ  δ  Γεο  ιιί  νίά  Α*  Ι  κουφισα  Ν* 
(-φιξΌυσα  Ν'·)  5  σ.κμη]  ρΓ  ω*  Ν*  ρΓ  εν  Νε·3  |  ιλαρον  αυτής  Ν  |  προφιλες  Ν* 
(προσφ.  Νε·3)  6  οιτι  πάσας  Ν*  (Ηαο  Νε·3)  |  κατέστη]  βσττ/  Νε·3Α  |  Ε-νωτηο^] 
κατενωττιον  ΝΓ·3  |  βασιλιάς  Ν  |  πασαν  στολην]  πασαν  την  στ.  Νς·3  τη^  στ.  Α  | 
επιφάνια*  ΝΑ  |  ίνεδβδυκβι  Ν*]  ειΊδυκβι  Β*  (ενε\δνκει  Β?)  ε^δεδυκει  Νς·3Α 
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Ρ  7    (XV  ίο) ΕΣΘΗΡ 

Β  δύκει,  ολος  διά  χρυσού  και  λίθων  πολυτελών,  και  ην  φοβερός 
σφόδρα.     7  και  αρας  τό  πρόσωπον  αυτού  πεπυρωμενον  δόξη  η  (ίο) 
εν  ακμή  θυμού  εβλεψεν  και  επεσεν  ή  βασίλισσα  και  μετέβαλε 
το  χρώμα  αυτής  εν  εκλύσει,  και  κατεπεκυψεν  επ\  την  κεφα- 

λήν της  αβρας  της  προπορευόμενης.     8 και  μετεβαλεν  6  θεός  8  (ιι) 
τό  πνεύμα  του  βασιλέως  εις  πραύτητα,  και  άγωνιάσας  άνεπή- 
δησεν  από  του  θρόνου   αυτού,  και  άνελαβεν   αυτήν   επϊ  τας 
άγκάλας  αυτού  μέχρις  ου  κατέστη,  και  παρεκάλει  αυτήν  λό- 
γοις  εϊρηνικοϊς  9κα\  είπεν  αυτί)  Τι  εστίν,  Έσθήρ;  εγώ  ό  άδελ-  9  (12) 
φός  σου,  θάρσει,  10ού  μη  άποθάνης·  οτι  κοινόν  τό  πρόσταγμα  ίο  (13) 
ημών  εστίν  11  πρόσελθε.     12  και  αρας  την  χρυσήν  ράβδον  επε-  \\ 
θηκεν  επ\  τον  τράχηλον  αυτής,  και  ησπάσατο  αυτήν  και  είπεν 

Αάλησόν  μοι.     13  και  είπεν  αύτώ  Ειδόν  σε,  κύριε,  ώς  αγγελον  13  (ιό) 
θεού,  και  εταράχθη  ή  καρδία  μου  από  φόβου  τής  δόξης  σού. 

14οτι    θαυμαστός   ει,   κύριε,   και  τό   πρόσωπον    σου   χαρίτων  14  (17) 
μεστόν.     15εν  δέ  τώ  διαλεγεσθαι  αυτήν  επεσεν  από  εκλύσεως'  ΐζ  (ιδ) 
16 και  ό  βασιλεύς  εταράσσετο,  και  πάσα  ή  θεραπεία  αυτού  πα-  ι6  (19) 
ρεκάλει  αυτήν.     3  και  είπεν  ό  βασιλεύς  Τι  θέλεις,  'Έσθήρ;   και  τι  3  V 
σου  εστίν  τό  αξίωμα;  εως  τού  ήμίσους  τής  βασιλείας  μου,  καϊ  εσται 

σοι.    4 είπεν  δε  'Έσθήρ  'Ή,μερα  μου  επίσημος  σήμερον  εστίν  εί  ούν  4 
δοκει  τώ  βασιλεΐ,  ελθάτω   και  αυτός  και  'Αμαν  εις  τήν  δοχήν  ην 
ποιήσω  σήμερον.    5  και  είπεν  ό  βασιλεύς  Κατασπεύσατε  Άμαν  οπως  5 
ποιήσωμεν  τον  λόγον  Έσθήρ·  και  παραγίνονται  αμφότεροι  εις  τήν 
δοχήν  ην  είπεν  ,Έσθήρ.    6 εν  δε  τώ   πότω  είπεν  ό  βασιλεύς   προς  6 
'Έσθήρ  Τι  εστίν,  βασίλισσα  'Έσθήρ ;  και  εσται  οσα  άξιοίς.    7  και  είπεν  η 

Α       6  δια  χρνσον]  διαχρυσω  Α  7  αρας]  οπί  Χ*  (παβ  Κ^3"^)  ηρεν 
Α  |  πεπυρωμενον]  πεπληρωμενη  Ν*  πεπυρωμενος  \\Ζ·Ά  |  οπί  δοξη  Α  |  οπί 
εβλεψεν  Ν*  (πίΛ  Νε·ειΏ£)  Α  |  μετέβαλε  (-λεν  Α)]  μετεβαλετο  Ν  |  κατεπεκυψεν] 
επεκυψεν  Α  |  της  κεφαλής  Α  \  προπορευόμενης]  προσπορευομενης  αυτής 
^°·ΕΑ  8  μετεβαλεν]  μετελαβεν  Ν*  (μετεβ.  &·Ά)  |  οπί  αυτού  Α  |  άνε- 

λαβεν] ανεβαλεν  Α  12  αυτήν]  την  Έσθηρ  Α  13  ειπον  Ν*  (-πεν 
&ε·α)  |  οιη  φόβου  Α  15  βκλυσεω*]  +  αυτής  ̂ Α  V  3  ειπεν]  +  αυτή 
Νε·*(™δ>Α  |  Έσθηρ]  +  η  βασίλισσα  Νε·3  |  βασιλιάς  Ν  4  μου]  μοι  Ν0·»™1  Α  | 
σήμερον  επίσημος  Α  |  οιη  εστίν  Α  |  οιη  ουν  ̂   |  ελθετω  Α  \  και  αυτός]  ο  βασι- 

λεύς ^ε·3Γη£Α  5  κατασπευσατω  Α  \  Αμαν]  τρτ  τον  Κ0·3  |  οπως  ποιήσωμεν 
(θ7Γ.  ποιησομεν  ποιησαι  Α  |  παραγίνονται]  παρεγεινοντο  Α  \  εις]  επι  Α 
6  εν  δε  τω  ποτω... Έσθηρ  (ι0)]  και  ειπεν  ο  βασιλεύς  προς  Έσθηρ  εν  τω  ποτω 
Α  |  ποτω]  ϊηοερ  α  Κ*νίά  +  του  οίνου  &·Ά™ζ  (οηι  τ.  οιν.  δ^ίοη)  |  βασίλισσα 
Έσθηρ]  Έσθηρ  η  βασ.  Α  +  τι  το  αίτημα  σου  κ  δοθη\σεται  σοι  κ  τι  το  αξιωμα\ 
σου  εως  του  ημισους  της\  βασιλείας  Νε  αι11=  |  εσται]  +  σοι  ̂ ε·αΑ  7  ειπεν] + 
Εσθηρ  Α 
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8  Το    αίτημα    μου    και    το    αξίωμα·    8  ει    ενρον    χάριν    ενώπιον    τον  Β 
βασιλέως,    ελθάτω   6  βασιλεύς   και  Αμάν   ετι  την   ανριον   εις  την 

9  δοχην  ην  ποιήσω  αντοίς,  και  ανριον  ποιήσω  τα  αντά.  9Καί 
έξηλθεν  6  Αμάν  άπο  του  βασιλέως  ύπερχαρης  εύφραινόμενος·  εν  δε 
τώ  Ιδείν  Αμάν  Μαρδοχαίον  τον  Ίουδαίον  εν  τη  αυλη  εθυμώθη  σφόδρα. 

το  10  και  είσελθών  είς  τά  'ίδια  έκάλεσεν  τους  φίλονς  και  Ζωσάραν  την 
ιι  γυναίκα  αυτού,  11  και  ύπέδειξεν  αντοις  τον  πλούτον  αυτού  και  την 

δόξαν  ην  6  βασιλεύς  αντώ  περιέθηκεν,  και  ως  έποίησεν  αντον  πρω- 
12  τεύειν  και  ηγεΐσθαι  της  βασιλείας.  12  και  είπεν  Αμάν  Ού  κέκληκεν 

η  βασίλισσα  μετά  τον  βασιλέως  ούδένα  εις  την  δοχην  αλλ*  η  εμέ' 
13  και  εις  την  ανριον  κέκλημαι.  13 και  ταντά  μοι  ονκ  αρέσκει,  όταν 
ΐ4  ί'δω  Μαρδοχαίοι/  τον  Ιουδαίοι/  εν  τη  ανλη.     14  και  είπεν  προς  αντον 
Ζωσάρα  η  γυνη  αντον  και  οι  φίλοι  Υ^οπητω  σοι  ξνλον  πηχών  πεν- 

τήκοντα, όρθρου  δέ  εϊπον  τω  βασΐλεϊ  και  κρεμασθητω  Μαρδοχαϊος 

έπ\  του  ξυλου'  σύ  δέ  ε'ίσελθε  εις  την  δοχην  συν  τώ  βασιλεϊ  και 
ενφρα'ινον.     και  ήρεσεν  το  ρημα  τώ  Αμάν,  και  ητοιμάσθη  το  ξνλον. 
ι  'Ό  κύριος  άπέστησεν  τον  νπνον  άπο  τον  βασιλέως  την 
νύκτα  έκείνην,   και  είπεν  τώ  διδασκάλω  αντον  είσφέρειν  γράμματα 

2  μνημόσννα  τών  ημερών  άναγινώσκειν  αντώ.  2ενρεν  δέ  τά  γράμματα 
τά  γραφέντα  περί  Μαρδοχαίου,  ως  άπηγγειλεν  τώ  βασιλεί  περ\  τών 
δύο  ευνούχων  του  βασιλέως  εν  τώ   φυλάσσειν  αυτούς   και  ζητησαι 

7  αξίωμα]  +  μου  ΧΑ  8  ενώπιον]  εναντίον  Α  |  βασιλεως]  +  κ  ο  ($ΐθ)  επι  ΝΑ 
τον  βασιλέα  αγαθον\  δούναι  το  αίτημα  μου  κ  ποιη\σαι  το  αξίωμα  μου  χε·»  | 
ΟΠ1  €Π  την  Χ?  επι  την  Α  |  ΟΓΠ  615  την  δοχην. ..και  (2°)  Χ*  Ιΐΐΐΐ)  ευ  την  δ. 
ην  ποιήσω  αντοις  την  αυριον  (τ.  αυρ.  5υρ  Γ3.8  Ν0·13)  Κ0·3  ηι£  |  ανριον  2°]  +  γαρ  ΧΑ 
9  ο  Αμαν]  οπι  ο  Α  +  εν  τη  ήμερα  εκείνη  Χ0·3  ηι£  |  ευφραινομενος]  +  τη  κάρδια 
Χε·3  |  ιδειν]  είδα-  Χ  |  οπι  Αμαν  2°  Α  |  Μαρδοχαίου]  ρΓ  τον  Χ0·3  |  αυλή] 
+  του  βασιλέως  κ  ουκ  εξανεστη\  ουδε  ετρομησεν  απ  αυτού  ̂ ε-βπι&δΐιρ  |  εθυμωθη] 
+  Αμαν  επι  Μαρδοχαο|  Χε·3ΐη£  +  Αμαν  Α  |  σφοδρά]  +  και  ενεκρατενσατο  Αμαν 
^ο.&ναξ  ίο  6ίΟ-6λ0ωι/]  ασηλθεν  Λ  |  εκαλεσεν]  ρν  απόστειλαν  Χε·3  ρν  και 
Α  |  Σωσαραν  Α  11  αυτοις]  +  Αμαν  Χ€·3  |  αυτού]  +  κ  το  πλήθος  των  υιων 
αυτού  Χε·»,ηί>Γ  |  περιεθηκεν  αυτω  Α  \  πρωτευειν  και]  πρώτον  Α  |  /3ασιλια?  Χ 
12  οιη  ειπεν  Αμαν  ου  κεκληκεν  Α  \  η  βασίλισσα]  ρν  Εσθηρ  Χ°·3Α  |  ουθενα  Α  | 
δοχην  αλλ  η]  +  ην  εποιησεν  (ρητίϊπι  «υρ  Γα$  άλλη  υΐ  νΐίΐ)  αλλ  η  Χ0·3  |  κεκλημαι] 
ρν  εγω  Χ  +  μετα  του  βασιλέως  Χ0-3  κεκληκεν  Α  13  οταν]  επαν  Χ*  εν  πά\τι 
χρονω  οταν  Χ1-·1"1^  |  (ν  Τη  αυλη]  τη  αυλη  Χ*  καθημενον  εν  τη  αυλη  του  βασι- 

λέως Κ0,3  14  ~Σωσαρα  Α  \  οι  0ιλοι]  ρτ  πάντες  Χ0·3  4-  αυτόν  Χ*-·3  (δΰρ  γςιη)  | 
οπι  σοι  Α  |  ξυλον  ι°]  +  νψήλοΡ  Χ0·3*111^)  VI  1  εισφερων  Α  \  γράμματα]  ρν 
τα  Χ'  ·'Λ  (ι"ΰ'  |  μνημόσυνα]  +  λόγων  Χ0·3  |  αναγιγνωσκειν  Α  \  αυτω]  αυτα  ενώπιον 
του  βασιλέως  Χ0·3  2  οιη  τα  γραφεντα  Χ*  (Ικιΐ)  γραφεντα  $ίηο  τα)  Χε·3  Π1ίί  | 
απηγγειλίν]  εν  8ϋρ  τα»  (-λαι  Ν*νίίΐ)  |  περί  2°]  +  Βαγα^α"  κ  θαρρας  Κε·8  ,ι1«  ] 
του  βασιλέως]  αυτού  Α  \  αι;τοι/?]  αυτοί/  Χ*  (-τους  Χ03)  |  και  ζητησαι  επιβα- 
λειν]  εν  τω  επιβαλειν  αυτούς  Α 
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Β  έπιβαλείν  τάς  χείρας  Αρταξέρξη.     3  είπεν  δέ  6  βασιλεύς  Τίνα  δόξαν  3 
>}  χάριν  έποιησαμεν  τω  Μαρδοχαίω ;    και  είπαν  οι  διάκονοι  τον  βασι- 

λέως Ουκ  εποίησας  αντω  ουδέν.    Λέν  δε  τω  πννθάνεσθαι  τον  βασιλέα  4 
περι  της  εύνοιας   Μαρδοχαίον,  Ιδού  Αμάν  εν  τη   αύλη'   είπεν  δε  ό 
βασιλεύς  Ύίς  εν  τη  αύλη ;   ό  δέ  Αμάν  είσηλθεν  ειπείν  τω  βασιλεϊ 
κρεμάσαι  τον  ΜαρδοχαΊον  επ\  τω  ζνλω  ω  ητοίμασεν .     5  και  είπαν  5 
οι  διάκονοι  του  βασιλέως  Ιδού    ό  Αμάν   εστηκεν  εν  τη  αύλη'  και 
είπεν    ο    βασιλεύς    Καλέσατε    αυτόν.    6 είπεν    δε    6    βασιλεύς    τω  6 
Αμάν  Τι  ποιήσω  τω  άνθρωπω  ον  εγώ  θέλω  δοζάσαι;    είπεν  δε  εν 
εαντω  6  Αμάν  Τίνα  θέλει  6  βασιλεύς  δοξάσαι  εί  μη  ε  με;  7  είπεν  δε  η 

προς  τον  βασιλέα  'Άνθρωπον  ον  ό  βασιλεύς  θέλει  δοξάσαι,  8ενεγκά-  8 
τωσαν   οι   παϊδες  του  βασιλέως  στολην  βυσσίνην   ην   6  βασιλεύς 
περιβάλλεται,  και  ΐππον  εφ    ον  ό  βασιλεύς  επιβαίνει,   9 και  δότω  9 
ενι  των  φίλων  τον  βασιλέως  των  ενδόξων  και  στολισάτω  τον  άν- 
θρωπον   6ν   ό  βασιλεύς   αγαπά,    και  άναβιβασάτω   αυτόν   επι  τον 
.ΐππον,  και  κηρυσσέτω  δια  της  πλατείας  της  πόλεως  λέγων  Ούτως 

εσται  παντι  άνθρωπω  ον  ό  βασιλεύς  δοξάζει.     10 είπεν  δε  ό  βασι-  ίο 
λεύί  τώ  Αμάν  Καλώς  ελάλησας'  ούτως  ποίησον  τω  Μαρδοχαίω  τώ 
Ίουδαίω  τω  θεραπεύοντι  εν  τη  αύλη,  και  μη  παραπεσάτω  σον  λόγος 

ων   έλάλησας.     Ι1ελαβεν  δέ  Αμάν  την  στολην  και   τον   ΐππον,  και  ιι 
έστόλισεν  τον  Μαρδοχαϊον  και  άνεβίβασεν  αύτόν  έπ\  τον  ΐππον,  και 
διήλθεν  δια  της  πλατείας  της  πόλεως  και  έκηρνσσεν  λέγων  Οντως 

εσται  παντϊ  άνθρωπω  ον  ό  βασιλεύς  θέλει  δοζάσαι.   12 έπέστρε^τεν  δέ  ΐ2 
ό  Μαρδοχαίος  εί$·  την  αύλην  Αμάν  δέ  νπέστρεψεν  εις  τά  'ίδια  λνποι  - 
μενος  κατά  κεφαλής.     13  και  διηγησατο  Αμάν  τά  σνμβεβηκότα  αντω  13 

2  Αρταξερξει  Ν  3  Μαρδοχαίω]  +  7τερι  τοντον  ίν0·3  |  είπαν]  ειπον  Α  | 
οι  διάκονοι  τον  βασιλέως]  οι  εκ  της  διακονίας  Α  |  ουθεν  Α  4  Μαρδοχαϊον] 
ρΓ  του  Κ  |  Αμαν  ι°]  +  εισηλθέ\  Κ0·3*11^)  |  ανλη  ι°]  +  οίκου  τον  βασιλεύς  την  ε£ω- 
τεραν  (δϊε)  ̂ α3ΐηε  Ι  οιτι  ειπεν... είσηλθεν  Ν?  |  -ητοίμασεν]  +  αντω  ̂ °·31ηι?) 
5  είπαν]  ειπον  ΝΑ  |  διάκονοι]  εκ  της  διακονίας  Α  \  βασιλέως]  +  προς  αντον 
Κε·3™£  |  αντον]  +  κ  εισηλθε\  Αμαν  ̂ ε-Μ^ε)  6  ον]  ω  Α  \  εν  εαντω]  αντω  Ν  \ 
ο  Αμαν]  οϊϊϊ  ο  ΚΑ  +  εν  εαντω  ̂ ε·»™8  7  δε]  +  Αμαν  Ν0·3  |  προς  τον  βασιλέα] 
τω  βασιλει  Α  8  ενεγκατω  Α  \  οηι  οι  7ταιδε$  τον  βασιλέως  Α  |  ην]  +  εν 
αντη  Κε·»>Ώ&  |  ον]  +  επ  αντό\  ̂ -^ε  |  επιβαίνει]  +  κ  δοθητω]  διάδημα]  βασιλει  ας 
επι  την\  κεφαλην\  αντον  κ  δο\θητω  το  εν\δνμα  κ  ο\  ίππος  εν\  χειρι  Κ<=·3ηι£ 
9  ογπ  και  δοτω  ενι  Ν0·3  |  στολισατωσαν  Ν0-3  |  κηρνσσετω]  κηρνσσεται  Ν*  -τωσαν 
\&·Ά  |  πλατιάς  Ν  10  Αμαν]  +  ταχέως  λαβε  σνν  το  ενδνμα  κ\  τον  ιππον 
^ο.&ιη^ίηί  |  κα\ω$]  Καθως  Νε·3  |  οντω  Η  \  ποιησον]  ποιησομεν  Α  \  τω  Μαοδο- 
χαιω]  οπι  τω  Νε·3Α  |  εν  τη  ανλη]  ον  ειπεν  ο  βασιλενς  Α  \  ων]  ρΓ  εκ  πάντων 
^ο.λ  11  οηι  και  εστολισεν.,.επι  τον  ιππον  Α  |  πλατιάς  Ν  12  αι;λ??>'] 
+  τον  βασιλέως  ̂ ε·3('η&)  |  κατα  κεφαλής]  κατακεκαλνμμενος  κεφαλήν  Ν0·3 
13  Αμαν]  άπαντα  Κ  |  αντω]  +  Αμαν  Ν 
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Ζωσάρα  ττ\  γυναικι  αντον  και  τοϊς  φιλοις·  και  είπαν  προς  αύτον  οι  Β 
φίλοι  και  η  γυνη  Ει  εκ  γένους  Ιουδαίων  Μαρδοχαιος,  ηρξαι  ταπεινοΰ- 
σθαι  ενώπιον  αυτόν,  πεσών  πεστ\'  ου  μη  δύνη  αυτόν  άμύνασθαι,  ότι 

ΐ4  θεάς  ζών  μετ  αυτού.     14ετι  αυτών  λαλούντων  παραγίνονται  οι  ευνού- 
χοι επισπεύδοντες  τον  Αμάν  επ\  τον  πότον  ον  ητοίμασεν  'Εσθήρ. 

VII    ι        1Είσηλθεν   δε    6  βασιλεύς   κα\  Αμάν    συνπιείν   τη  βασιλισση. 
2  2  είπεν  δε  ό  βασιλεύς  Έσθηρ  τη  δευτέρα  ήμερα  εν  τω  πότω  Ύί  εστίν, 
Έσθηρ  βασίλισσα,  και  τί  το  αϊτημά  σου  κα\  τι  το  άξίωμά  σου;  και 

3  εστω  σοι  εως  τον  ημίσους  της  βασιλείας  μον.  3 και  άποκριθεϊσα 
είπεν  Ει  εύρον  χάριν   ενώπιον  του  βασιλέως,  δοθητω   η  ψυχή  τω 

4  αίτηματί  μου,  και  6  λόγος  μου  τω  άξιώματί  μον.  4  έπ  ράθημεν  γάρ 
εγώ  τε  καϊ  ό  λαός  μου  εις  άπωλίαν  και  διαρπαγην  καϊ  δουλίαν, 
ημείς  κα\  τά  τέκνα  ημών  εις  πάΐδας  και  παιδίσκας,  και  παρηκουσα· 

5  ου  γάρ  άξιος  ό  διάβολος  της  αύλης  του  βασιλέως.  5 είπεν  δέ  ό 
βασιλεύς  Ύίς  οντος  όστις  ετόλμησεν    ποιησαι    το    πράγμα  τούτο; 

66είπεν  δε  'Έσθήρ  "Ανθρωπος  εχθρός  Αμάν  6  πονηρός  ούτος.  Αμάν 
7  δε  εταράχθη  άπο  του  βασιλέως  και  της  βασιλίσσης.  7 6  δέ  βασιλεύς 
έξανέστη  άπο  του  συμποσίου  εις  τον  κηπον  6  δέ  Αμάν  παρητεΐτο 

8  την  βασίλισσαν ,  έώρα  γάρ  εαυτόν  εν  κακοίς  οντα.  8έπέστρεψεν 
δέ  ό  βασιλεύς  εκ  του  κήπου,  Αμάν  δέ  έπιπεπτώκει  έπϊ  την  κλίνην 

αξιών  την  βασίλισσαν  είπεν  δέ  ό  βασιλεύς  "Ωστε  καϊ  την  γυναίκα 
βιάζη  εν  τη  οικία  μου;    Αμάν  δέ  άκούσας  διετράπη  τω  προσώπω. 

13  Σωσαρα  Α  |  είπαν]  ειπον  Α  |  οι  φίλοι]  +  αντον  Κ03  |  γννη]  + αντον  ΝΑ 
Ζωσαρα:  Κα·3Ι"ί>'  |  ηρξαι]  ου  ηρξω  Κε·3  |  θεος  ζων]  ο  θς  ο  ξ".  Α  14  λαλονν- 
των]  +  μετ  αντον  Κ0·3  1118  |  εννονχοι]  +  τον  βασιλέως  Κ^3  'πιδ)  |  επισπενδοντες] 
+  αγαγειν  \  Αισθηρ  Ν  VII  1  σννπιειν  Β*°ΝΑ]  σνμπιειν  Β™0"1  ] 
βασιλισση]  +  Εσθηρ  2  ειπεν  δε]  και  ειπεν  Α  |  οηι  Εσθηρ  ι°  Α 
τη  δεντερα]  ρν  και  γε  Κ0·3  |  ποτω]  +  του  οινον  \&Λ  \  βασίλισσα]  ρΓ  η  Α  |  σου  ι°] 
+  κ  δοθησεται  σοι  Κε·3Π1δ  |  εστω]  εσται  Α  3  αττοκριθεισα]  +  Εσθηρ  η  βασί- 

λισσα Κ0·3"1^  5ϋΙ*  Ί  βασιλέως]  +  κ  ει  επι  τον  βασιλέα  αγαθόν  Ν(;·3(π,ίί)  |  δοθητω] 
+  μοι  Κ0·3  |  ψνχη]  +  μον  Να·3<,η£>  |  αιτηματι]  αιματι  Κ*  (αιτημ.  Κε·3)  |  λόγο*] 
λαοί  Κ^3  |  οιτι  μον  ι°  Κ*  (Ιιαΐ;  Κ0·3)  Α  4  απωλειαν  Βα1)Α  |  ΟΠΐ  και  διαρπα- 

γην Α  |  δονλειαν  Βη1)Α  |  παιδισκας]  +  επραθημεν  £\°·Ά(ηι8)  5  βασιλενς] 
+  Αρταξέρξης  τη  Εσθηρ  τη  βασιλισση  ̂ ·'ίη^  |  οντος]  +  εστίν  #  +  κ  ποιος  εστίν 
οντος  Κ0·3  ™Ζ  |  όστις]  ος  Ν  6  εχθρός]  ρϊ  επιβονλος  κ  Κ0·3  "ΙΒ  7  εξανεστη] 
Λ- εν  ορ·γη  αντον  Κε·3'"'£'  |  απο]  εκ  ΚΑ  |  κηπον]  +  τον  σνμφντον  Κε·3Ιη£  |  παρη- 

τεΐτο] εξανεστη  και  παρ.  περι  της  ψνχης  αντον  Καα  I  βασίλισσαν]  +  Εσθηρ 
[χαζ)  ι  €αυτον  ΒΚε·Λ]  αντον  Κ*Α  |  οντα]  +  παρα  τον  βασιλέως  Κ0·3  8  (κ] 

απο  Α  |  κηπον]  +  τον  σνμ\φντον  εις\  τον  οικο\  τον  ποτον\  τον  οινον  Κ<:·''1',"^)  | 
επιπ(πτωκει]  +  και  επεσεν  Λ  |  την  βασίλισσαν]  αυτήν  Α  |  γνναικα]  +  μ  Κ* 
(ΓΛ8  μ  Κ,^^  +  μετ  εμον  Κε·3Π1£  |  βιαζη]  εκβιαζη  Α  |  οηι  μου  Κ?  |  Αμαν  2°] 
ρΓ  ο  λόγος  αξηλθεν  εκ  τον  στόματος  τον  βασιλέως  &$?·*(η?£! 
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VII  9  ΕΣΘΗΡ 

Β  9  ειπεν  δε  Βουγαθάν  εις  των  ευνούχων  προς  τον  βασιλέα  Ιδού  και  ξΰ-  9 
λον  ήτοίμασεν  Αμάν  Μαρδοχαίω  τω  λαλήσαντι  περ\  τον  βασιλέως,  και 
ωρθωται  εν  τοις  Αμάν  ξνλον  πηχών  πεντήκοντα,    ειπεν  δε  6  βασι- 

λεύς ΊΖταυρωθήτω  επ'  αυτού.    10  και  εκρεμάσθη  Αμάν  επ\  του  ξύλου  ίο 
6  ήτοιμάσθη  Μαρδοχαίω.     και  τότε  ό  βασιλεύς  εκόπασεν  του  θυμού. 

ζΚαί  εν  αυτί}  τη  ήμερα  6  βασιλεύς  Αρταξέρξης  εδωρήσατο  Έσθήρ  ι 
οσα  ύπήρχεν  Αμάν  τω  διαβάλω,   καϊ  Μαρδοχαϊος  προσεκΧήθη  νπο 

του  βασιλέως-  ύπεδειξεν  γάρ  Έσθήρ  οτι  ενοικείωται  αυτί).     2ελαβεν  ι 
δε  6  βασιλεύς  τον  δακτύλων  ον  άφειλατο  Αμάν  και  εδωκεν  αυτόν 
Μαρδοχαίω,  και   κατεστησεν  Έσθήρ  Μαρδοχαΐον  επ\   πάντων  των 
Αμάν.     3  και   π  ροσθείσα  ελάλησεν  προς  τον  βασιλέα,  και  προσε-  3 

πεσεν  προς  τους  πόδας  αυτόν,  και  ήξίου  άφεΧεϊν  τήν  Αμάν  κακ'ιαν 
και  οσα  εποίησεν  τοϊς  Ίουδαίοις.    ̂ εξετεινεν  δε  6  βασιλεύς   Εσθήρ  4 

τήν  ράβδον   τήν   χρυσήν'    εξηγερθη   δε   Έσθήρ    παρεστηκεναι  τω 
βασιλεΊ.     5  και  ειπεν  Έσθήρ  Ει  δοκεΐ  σοι  και  εύρον  χάριν,  πεμφθήτω  5 
άποστραφήναι  τά  γράμματα  τά  απεσταλμένα  υπο  Αμάν,  τά  γραφεντα 

άπολεσθαι  τους  Ιουδαίους  οι  είσιν  εν  τη  βασιλεία  σου.    6 πως  γάρ  6 
δυνήσομαι   ΙδεΊ,ν   τήν   κάκωσιν  του  λαού  μου,    και   πως  δυνησομαι 
σωθήναι  εν  τη  απώλεια  της  πατρίδος  μου;    7 και  ειπεν  6  βασιλεύς  η 

προς  'Έσθήρ  Ει  πάντα  τά  υπάρχοντα  Αμάν  έδωκα  και  εχαρισάμην 
σοι,  και  αυτόν  εκρεμασα  επ\  ξύλου  οτι  τάς  χείρας  επηνεγκε  τοις 

Ίουδαίοις,  τι  ετι  επιζητείς;  & γράψατε  και  νμεϊς  εκ  του  ονόματος  μου  8 
ως  δοκεϊ  ύμιν,  και  σφραγίσατε  τω  δακτυλ'ιω  μου'  οσα  γάρ  γράφεται 
του  βασιλέως  επιτάξαντος  και  σφραγισθη  τω  δακτνλίω  μου,  ουκ  εστίν 
αύτόις  άντειπεϊν.     9εκλήθησαν  δε  οι  γραμματείς  εν  τω  πρώτω  μηνι  ο 

9  Έουγαθα  Χ*  Έονγαζαν  #.°·Λ  |  των  ευνούχων]  ρΓ  απο  Χε·3  \  προς  τον  βασι- 
λέα] του  βασιλέως  Α  |  £ι>λο?>  ι°]  το  ξ.  ο  Κς·3Α  |  λαλησαντι]  +  αγαθά  Κ€Λιηβ  | 

ωρθωται]  ρ  Γ  κ  Νε·3  |  ξνλον  2°]  ρΓ  νψηλον  Νε·3  οτη  Α  10  ο  ι°]  ου  Κε·3Α  | 
ητοιμάσθη]  ητοιμασεν  Χ0·3  Α  |  εκοπασεν  ο  βασιλεύς  Α  |  θυμού]  ΐιηρΓοΙ)  μου  Ν? 
VIII  1  ήμερα]  ωρα  Χ  |  οιη  τω  διαβολω  Ν*  η&ο  τω  δ.  τω\  1ονδαιω\  Ν0-3  <ηι£>  | 
~Μ.αρδοχαιος]  +  δε  Α  |  ενοικειωτο  Α  2  αφιλατο  Ν  [  Αμαν  ι°]  ρι·  τον  Κς·3Α  ( 
οιη  αντον  Α  3  ττροσθεισα]  +  Εσθηρ  Νε·3  |  ηξιου]  +  κ  εδεηθη  αυτόν  Κ^3  <Π1£) 
4  εξετεινεν  δε]  και  εξετεινεν  Α  5  χάριν]  +  ενώπιον  σον  (ηαοί^ηαδ  Α)  κ 
ευθης  ο\  λόγος  ενώπιον  τον  βασι\λεως  κ  αγαθή  ειμι  εν\  οφθαλμοις  αντον  Κ°·βπ,8  ] 
αποστραφηναϊ]  αποστρεψαι  ΧΑ  |  απεσταλμένα]  εξαπεσταλμ.  Χ€·3Α  |  Κμαν] 
+  υιον  Αμαδαθον  βουγαιου  Χε·3Π1£  |  άπολεσθαι]  απολεσαι  Α  |  οι]  οσοι  Α  | 
βασιλιά  Χ  |  οπι  σον  Α  6  ιδειν]  ίπιδειν  Α  |  απωλια  Χ  7  προς  Εσθηρ] 
Εσθηρ  τη  βασιλισση  Α  \  έδωκε  Χ*  (-κα  Χε·3)  |  οπι  έδωκα  και  Α  \  ξύλου]  ρι-  τον 
Α  |  επηνεγκε]  επηνεγκα  αν  Χ*  επηνεγκεν  Χ(:·3Α  (κ  δΐιρ  ταδ  Α3)  |  οηι 
Α         8  γράψατε]  γράφετε  Ν*  ̂   (γραψ.  &°·Ά  (νί<3')  Α  9  γραμματείς]  +  τον 
βασιλέως  εν  τω  καιρώ  εκεινω  χε·*"^5^  |  πρωτω  μηνι  ος  (ο  Χ*)  εστι  Νισα] 
τριτω  μηνι  ο  (ροδίεα  ος)  εστίν  Σιουαν  Χ0·3 
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ΕΣΘΗΡ (χνι  5)    Ε  5 

ος  εστι   Νισά,  τρίτη   και  εικάδι  του  αυτού  έτους,  και  εγράφη  τοις  Β 
Ίσυδαίοις  οσα  ενετείλατο  τοίί    οικονόμοις    και    τοϊς    άρχουσιν  των 
σατραπών  άπο  της  Ινδικής  εως  της  Αιθιοπίας,  εκατόν  είκοσι  επτά 

ίο  σατραπείαις  κατά  χώραν  και  χωράν,  κατά  την  εαυτών  λεξιν.  10εγράφη 
δε  δια  του  βασιλέως  και  εσφραγίσθη  τω  δακτυλίω  αύτοϋ,  και  εξα- 

ιι  πεστειλαν   τά    γράμματα   διά  βιβλιαφόρων,   11  ώς  έπεταξεν  αυτοίς 
χρήσθαι  τοϊς  νύμοις  αυτών  εν  πάση  τη  πόλει,  βοηθήσαί  τε  αύτοϊς  και 
χρήσθαι    τοις  άντιδίκοις    αυτών   και  τοις  άντικειμενοις    αυτών  ως 

ΐ2  βούλονται,  12 εν  ήμερα  μια  εν  πάση  τη  βασιλεία  Άρταζερξου,  τη 
XVI)  Ε   ι  τρισκαιδεκάτη  του  δωδεκάτου  μηνός  ος  εστίν  Άδάρ.  ιΏϊ'  εστίν 

άντίγραφον  της  επιστολής  τά  υπογεγραμμένα  Βασιλεύς  μέγας 

Αρταξέρξης  τοις  άπο  της  Ινδικής  εως  της  Αιθιοπίας  εκατόν  ε'ίκοσι 
επτά  σατραπείαις    χωρών   αρχουσι   και  τοΤ,ς  τά  ημέτερα  φρονούσι 

2  χαίρειν.    2  πολλοί  τη  πλείστη  τών  εύεργετούντων  χρηστότητι  πνκνό- 
3  τερον  τιμώμενοι  μείζον  εφρόνησαν,  3  και  ού  μόνον  τούς  νποτεταγμέ- 
νους  ήμιν  ζητούσι  κακοποιεΊν,  τόν  τε  κόρον  ού  δυνάμενοι  φερειν  και 

4  τοις  εαυτών  εύεργέταις  επιχειρούσι  μηχανάσθαι·  4  και  την  εύχαριστίαν 

ού  μόνον  ε'κ  τών  ανθρώπων  άνταναιροϋντες,  άλλά  και  τοις  τών  άπει- 
ραγάθων  κόμποις  επαρθεντες,  του  τά  πάντα  κατοπτεύοντος  αεί  θεού 

5  μισοπόνηρον  ύπολαμβάνουσιν  ε'κφεύξεσθαι  δίκην.  5 πολλάκις  δε  και 
7τολλού?  τών  επ'  έξουσίαις  τεταγμένων  τών  πιστευθεντων  χειρίζειν 
φίλων  τα  πράγματα  παραμυθία  μετόχους  αιμάτων  αθώων  καταστή- 

9  αντον]  δεύτερον  Ν*  (αντον  Ν0·3)  |  έτους]  μηνός  Α  \  ενετείλατο]  +  Μαρδο-  ΝΑ 
χαιος  προς  Ιουδαίους  Ν€·3"'Κ  |  σατραπων]  +  οι  ήσαν  Να·3  ("β)  |  κατα  χωράν  κ.  χ. 
εκατόν  είκοσι  επτά  σατραπειαις  Ν  |  επτα]  ρΓ  και  Α  |  σατραπιαις  ΒςΑ  |  εαυτών] 
αυτών  Α  10  εγραφη  δε]  και  εγραφη  Α  |  βασιλέως]  +  Αρταξερξον  Χε-3"^  Ι 
εφραγισθη  Α*  (εσφρ.  Α3?)  |  εξαπεστειλεν  Χς·3Α  |  βιβλιοφορων  Ν€-;1Α*ν!(' 
11  χρήσθαι  ι°]  χρησθε  Ν*ε·*>  χρησασθε  Χ0·3  χρησασθαι  Α  \  παση  τη  πολει] 
πάση  πολει  Χ  τη  πολει  Α  |  οηι  τε  Α  \  χρήσθαι  2°]  χρησθε  Χ*  ε·5  χρησασθε 
Χε·3  |  οηι  τοις  αντιδικοις  αυτών  και  Α  \  οηι  αντων  ι°  Χ  |  βουλονται]  +  πασαν 
δυναμιν  λαον\  κ  χω^ας  τους  θλιβον\τας  αυτούς  νήπια  κ\  γυναίκας  κ  τα  σκνλα\ 
αυτών  εις  προνομηΐ  Χε·3  Π1£  12  του  δωδέκατου  μηνός  ος  εστίν  Αδαρ]  οηι 
δωδέκατου  Χ"  Α  οηι  ος  εστίν  Αδαρ  Χ*  Ηαΐ)  του  ιβ'  μηνός  ος  εστίν  Αδαρ  Χε·3 
Ε  1  οηι  ων  Χ*  (1ιαΐ>  Κε·&)  |  της  επιστολής]  οητ  της  Χ*  (ΗαΙ)  χε·*  ("■£))  |  τα|  τα 
υπογεγρ.  Α  |  επτα]  ρτ  και  Α  |  σατραπαις  Χ*  (-πιαις  Χ0·3)  \  χωρών]  γ>τ  ίδιων 
Χ*  (οηι  ιδ.  Κ5)  |  αρχουσι]  αρξουσι  Χ  |  και]  +  σατραπαις  Χε·3Ι,,§Α  \  φρονουσιν  ΧΑ 
2  μείζον]  αμινδ\  Χ*  {μιξο\  Χ?)  3  ΟΠΊ  και  1°  Χ*  (δυρεΓδΟΓ  κ  Χε-3)  |  ημιν] 
υμιν  Χ*  (ημ.  Χ?)  |  ζ-ητουσι  (-σιν  Α)]  αιτουσιν  Χ*  (ξητ.  Χα·3)  |  κοροι^]  ο  ι°  81ΐρ 
Γ08  Α3  (κωρον  Α*νιά)  |  επιχειρουσιν  ΝΑ  (επιχιρ.)  4  την  ευχαριστιαν]  ρϊ κατα  ΧΑ  |  ανταναιρουντες]  ανερουντες  Χ0·3  |  ύπολαμβάνουσιν]  διαλαμβανουσιν 
Χ*ε·'5  (υπολαμβ.  χε·α(νκ!η  Α  |  €φ(νξ€σ/)αι  (€Κψ.  ̂ ·Λ)  \  οηι  δικην  Χ*  (ϊ,ηρΟΓΧΟΓ 
Χ0·3)  6  παραμυθιαν  Χ*  \-θια  Χ?)  |  μέτοχους]  μετενονς  Χ*  (μετοχ.  Χα·3) 
μεταγνουσα  Α  \  αιμάτων]  μετά  των  Α  \  καταστησας  ΧΑ 
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Ε  6   (χνι  6) ΕΣΘΗΡ 

Β  σασα  περιέβαλε  σνμφοραις  άνηκέστοις,  6τώ  της  κακοηθείας  ψενδεϊ  6 
παραΧογισμω    παραΧογισαμένων  την  των  επικρατούντων  άκέραιον 
ενγνωμοσννην.     1  σκοπειν  δε  εξεστιν,  ον  τοσούτον  εκ  των  παΧαιο-  η  , 
τέρων  ως  παρεδώκαμεν  ιστοριών,  οσα  εστίν  παρά  πόδας  υμάς  έκζη- 
τοΰντας  άνοσίως  σνντετεΧεσμένα  τη  τών  ανάξια  δνναστενόντων  Χοι- 

μότητι,  8  και   προσεχειν  εις  τά  μετά   ταντα,   είς  το  την  βασιΧείαν  8 
άτάραχον  τοΙς  πάσιν  άνθρώποις  μετ  ειρήνης  παρεξόμεθα,  9χρώμενοι  $ 
ταΐς  μεταβοΧαΐς,   τά  δε  νπο  την   οψιν   ερχόμενα  διακρίνοντες  αει 

μετ  επιεικεστέρας  απαντήσεως.     10 ώς  γάρ  Αμάν  Άμαδάθον  Μακεδών  ίο 
ταις  άΧηθείαις  άΧΧότριος  τον  τών  ΤΙερσών  αίματος  και  ποΧύ  διεστηκώς 

της  ημετέρας  χρηστότητος,  επιξενωθεϊς  ημΐν  ΧΙετνχεν  ης  εχομεν  προς  ιι 
πάν  έθνος  φιΧανθρωπίας  επί  τοσούτον   ώστε  άναγορεύεσθαι  ημών 
πατέρα  κα\    προσκννούμενον  νπο   πάντων  το  δεύτερον   τον  βασι- 
Χικον    θρόνον   πρόσωπον   διατεΧεΊν   Ι2ονκ   ένέγκας   δε  την   νπερη-  ΐ2 
φανίαν  επετήδενσεν  της  αρχής  στερήσαι  ημάς  και  τον  πνεύματος, 

Ι3τόν  τε  ημέτερον  σωτήρα  και  διά  παντός  ενεργέτην  Μαρδοχαΐον  και  13 
την  α  με  μπ  το  ν  της  βασιΧείας  κοινωνον  Έσθήρ  σνν  παντί  τώ  τούτων 
εθνει    ποΧνπΧόκοις   μεθόδων    παραΧογισμοις  αϊτησάμενος   εις  άπω- 

Χίαν  Ι4διά  γάρ  τών  τρόπων  τούτων  ωηθη  Χαβών  ι)μάς  έρήμονς  την  14 
τών  ΤΙερσών  επικράτησιν  εις  τονς  Μακεδόνα*·  μετάξαι.     15ήμεις   δε  15 
τοίις  νπο  τον  τρισαΧιτηρίον  παραδεδομένονς  εις  άφανισμον  Ίονδαίονς 

ενρ'ισκομεν   ον   κακονργονς   οντάς,    δικαιοτάτοις    δε  ποΧιτενομένονς 
νόμοις,   16 οντάς   δε   νιονς  τον  ν·ψίστον  μεγ'ιστον   ζώντος  θεον  τον  ι6 

6  τω  της  κακοήθειας  (-θιας  Ν)]  +  τρόπω  &νε·3  <ιη£)  των  της  αλήθειας  Α  |  ψενδει] 
+  δε  £ν*  (οηι  δε  £\ε·3)  |  οιώ  παραλογισμω  Α  |  παραλογισαμενος  ΝΑ  |  ενγνω- 
μοσννην  ΒΝ350·13^  (εγν.)]  επιγνωσιν  Ν*  7  ον  τοσούτον]  ουτω  όν  των 
Ν*  (ου  τοσ.  Νε·3)  |  παλαιωτερων  Α  |  οπι  ως  Ν*  (δπρβΓδΟΓ  Κ03)  |  παραδεδωκαμεν 
Νε·3  |  οσα]  οσον  Ν  |  πόδας]  μερυς  Ν*  (ποδ.  Νε·3)  |  νμας]  νμιν  Ν*  (ν μας  Χ.0·*)  \ 
εκζητουν  Ν*  (-ντας  Νε·α)  |  ανάξια  δυναστευοντων]  άξιας  δυναστενω\το  Ν*  αξια 
δνναστενοντω\  £\ε·3  αξωδνναστευοντων  Α  |  λνμοτητι  Α  8  τα]  το  Κ*  (τα 
Νε·3)  |  ευ  το  την]  και  την  Νε-3  το  την  Νε·Μνκΐ)  |  βασιλιαν  Ν  9  χρωμενοι] 
ρ  Γ  ου  Ν0·3  Α  |  αει]  δει  Ν*  (αει  Νε·α)  |  μετ]  μετα  ΝΑ  |  απαντήσεως]  αγανακτ-η- 
σεως  Ν*  (απαντ.  Νε·3)  10  Αααδα#οι>]  Αμαθου  Α  |  αληθιαις  Ν  |  διεστηκως] 
ίηαφ  λα  Ν1*  (ϊπιρίΌΟ  λα  Ν?)  11  ωστε]  ως  Α  |  άναγορεύεσθαι]  ανα- 
πορβυεσθαι  Ν*  (αναγορ.  Ν'?)   |  προσκυνουμενος  Α  12  ετεττ/δει/σε  Ν 
επιτηδευσεν  Α  |  ημας  στερησαι  Α  |  στερεσαι  Ν*  (-ρησαι  Νε·3)  |  ημας]  υμας  Ν* 
(ημ.  Νε·3)  |  οπι  και  Α  13  σωτηραν  Κ*  (ϊπιρΓΟΟ  ν  Ν?)  |  βασιλείας]  βασι- 

λέως Ν*  (-λείας  Νε·3)  |  τω]  τοις  Ν*  (τω  Νε·3)  |  απωλειαν  Β3*1  Α  14  οηι 
τούτων  Α  |  ωηθη]  ηθη  Ν*  (ωηθη  Νε·3)  ωηθει  Α  \  λαβείν  Νε·3Α  |  ημας]  τας 
Α  |  την]  +  τε  Νε-3Α  |  των  Περσών]  οπι  των  Α  |  Μακαιδονας  Ν  15  ον 
κακούργους]  κακονργονς  ονκ  Α  |  δικαιοτατοις]  αναγκαιότατους  Ν*  (δικαιοτατοις 
Κε·3)        16  υιοΐ5       (-ονς  Νε·3)  |  τον  νψιστον]  οηι  του  Α  \  μεγιστον  βίδ  $ογ  Β 
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ΕΣΘΗΡ 

νπι  ΐ5 

κατευθύνοντος  ημιν  τε  και  τοις  προγόνοις  ημών  την  βασιλείαν  εν  τή  Β 

ΐ7  καλλίσττ}  διαθέσει.     17  καλώς  ουν  ποιήσετε  μη  προσχρησάμενοι  τοϊς 
ι8  υπό  Αμάν  Άμαδάθου  άποσταλεϊσι  γράμμασιν,  ι8διά  το  αυτόν  τον 

ταύτα  εζεργασάμενον  προς  ταϊς  Σούσων  πύλαις  εστανρώσθαι  συν  ττ\ 
πανοικία,  την  κατάπιαν  του  τα.  πάντα  επικρατούντος  θεον  δια  τάχους 

19  άποδόντος  αυτώ  κρίσιν  Ι9τό  δε  άντίγραφον  της  επιστολής  ταύτης 
εκθεντες  εν  παντ\  τόπω  μετά  παρρησίας,   εάν  τους  Ιουδαίους  χρη- 

2ο  σθαι  τοϊς  εαυτών  νομίμοις,  20 και  συνεπισχύειν  αυτοΊς  οπως  τους  εν 
καιρώ  θλίψ-εως  έπιθεμενους  αύτοϊς  άμύνωνται  ττ\  τρισκαιδεκάτη  του 

2ΐ  δωδεκάτου  μηνός  Άδάρ  τη  αυτί]  ήμερα·  2Ιταύτην  γαρ  6  πάντα  δυνα- 
στεύων  θεός  άντ    ολέθριας  του   εκλεκτού   γένους    εποίησεν  αύτοΐς 

22  ευφροσύνην.     22 και  ύμείς  ουν  εν  ταϊς  επωνύμοις  υμών  εορταίς  επί- 
23  σημον  ημεραν  μετά  πάσης  ευωχίας  άγετε,  2^οπως  και  νυν  και  μετά 

ταύτα  σωτήρια  ημιν  και  τοις  εύνοούσιν  ΤΙέρσαις,  τοϊς  δε  ημιν  επι- 
24  βουλεύουσιν  μνημόσυνον  της  απώλειας.  24 πάσα  δε  πόλις  η  χώρα 

το  σύνολον  ητις  κατά  ταΰτα  μη  ποιηστ)  δόρατι  και  πυρϊ  κατα- 
ναλωθησεται  μετ  οργής·  ου  μόνον  άνθρώποις  άβατος,  αλλά  και 
θηρίοις  και  πετεινοΐς  εις  τον  άπαντα  χρόνον  εχθιστος  κατασταθη- 

VIII  13  σεται.  Ι3τά  δε  αντίγραφα  εκτιθεσθωσαν  οφθαλμοφανώς  εν  πάστ] 
ττ}  βασιλεία,  έτοιμους  τε  είναι  πάντας  τους  Ιουδαίους  εις  ταύτην  την 

ΐ4  ημεραν  πολεμησαι  αυτών  τους  υπεναντίους.  14 Οι  μεν  ουν  ιπ- 
πείς εξηλθον  σπεύδοντες  τά  υπό  του  βασιλέως  λεγόμενα  επιτελείν 

ΐ5  εξετέθη  δε  τό  πρόσταγμα  και  εν  Σούσοις.    15 ό  δε  ΜαρδοχαΙος  έξηλθεν 

16  κατευθύνοντας  £<*  (-τος  Χε·3)  |  ημιν]  ημάς  Χ*  {-μιν  ̂ ·Ά)  \  βασιλείαν]  αγιαν  ΝΑ 
(βασιλιαν  &$ε·α)  17  ποιησητε  Κ  ποιήσατε  Α  |  προ\σχρησαμενοι  Β*  προσ\χρ. 

Βε  |  Αμαν]  Μαν  Α  \  Αμαδαθου]  Αμαθαδον  Α  \  αποσταλιση  (-σει  ̂ εα)  | 
γραμμασι  Α  18  δια  ι°]  ρΓ  ν  (ΐηηρΓοΒ  ν  Κ?)  \  οπι  τον  ς\*  (δαρεΓδΟΓ  ̂ ε·α) 
Α  |  τα  πάντα]  οιη  τα  Κ*  (δΐιρβΓδΟΓ  τα  Κε·α)  19  εκθεντες]  εκτεθέντος  ί\* 
(εκθεντες  Κ<;;1)  εκτεθέντες  Α  \  εαν]  αν  Κ*  (εαν  Κε·α)  \  νομιμοις]  νομοις  ̂ Α 
20  οπι  αυτοις  2°  Κ*  (<αιρ6Γ50Γ  Νε·α)  |  μννωνται  Α*  (αμ.  Α1ίθΓ{)  21  ταύτη 
Κ*  (ταυτην  Κ0·*)  Α  |  οιη  γαρ  Κ*  (Ιια.1)  Κ0·3)  |  ο  πάντα]  επι  πάντα  Α  \  ολεθρειας 
ς\  |  ενφροσννην]  ρΓ  εις  Κεί1  22  υμεις]  ημις  5<*  νί<ι  (νμις  ̂ °·α)  |  ουν]  ου  Α 
οπι  υμων  εορταις  Α  |  ημέρας  Ο.*  (-ραν  ̂ ν0·3)  23  σωτήρια  ημιν  και  τοις  ευ- 
νοουσιν  \\ερσαις]  σωτ.  υμιν  και  τοις  ευνοουσϊ\  Π.  ̂ *  σωτ.  μεν  των  ευνοουντων 
τοις  ΙΓ.  Κ0·^  σωτ.  μεν  υμων  κ.  των  ευνοουντων  τοις  Π.  Α  |  τοις  δε  ημιν  επι- 
βουλευουσιν]  των  δε  τούτοις  επιβουλευσαντων  Α  |  απωλιας  24  χω»ας 
Κ*  {-ρα  Κ?)  |  δορατι  Ιηη  κογ  Κ*  (ίπιρι-οΐ)  2°  £<?)  |  μετ  οργής]  ρτ  κ  &ίε·3  (ϊπιρΓΟΟ 
κ  Κ°·°)  |  οπι  ας  τον  ατταντα  χρονον  Α  \  εχθιστος]  εχιστο\ς  Κ*  εσχιστος  Κ0·3 
αισχιστος  Α  \  κατασταθησεται]  αυτα  σταθ.  Κ*  (κατασταθ.  Κ°·»)  VIII  13  αν- 

τίγραψα] +  της  επιστολής  Κε·;ι  |  εκτιθεσθωσαν]  εκτιθεσθω  Κ  εκτεθεισθω  Α  \ 
βασιλιά  ϋ.  \  τε]  δε  Α  14  ιππείς]  +  κ  επιβα\ται  των  πο\ριων  οι  με\γιστανα 
^ε·3πΐ£  |  (χπίυδοντες]-\-  και  διωκόμενοι  ̂ ε·3(ηικ)  |  πρόσταγμα]  έκθεμα  Α  \  Σον- 
σοις]  +  τη  βαρεί  &\ε·3          15  εξηλθεν]  +  εκ  προσώπου  του  βασιλέως  Κε·η  ηικ 



νιπ  ιό ΕΣΘΗΡ 

Β  εστολισμενος  την  βασιλικήν  στολήν  και  στεφανον  εχων  χρνσούν 
και  διάδημα  βύσσινον  πορφυροί/ν  Ιδόντες  δε  οι  εν  Σούσοις  εχάρη- 

σαν.  16  τοις  δε  Ιουδαίου  εγίνετο  φως  και  ευφροσύνη  17 κατά.  πάλιν  ̂  
και  χωράν  ου  άν  εξετέθη  το  πρόσταγμα,  ον  άν  εξετέθη  το  έκθεμα· 
χαρά  και  ευφροσύνη  τοις  Ίουδαίοις,  κώθων  και  ευφροσύνη·  και  πολλοί 
των  εθνών  περιετεμοντο  και  ιουδαϊκοί/  διά  τον  φόβον  των  Ιουδαίων. 

ΙΈΐ'  γάρ  τω  δωδεκάτω  μην\  τρισκαιδεκάτη  του  μηνός,  ος  εστίν  ι  IX 
Άδάρ,  παρην   τά  γράμματα   τά   γραφεντα  υπό  τοΰ  βασιλέως.     2 εν  ζ 
αύτη  τη  ήμερα  άπώΧοντο  οι  αντικείμενοι  τοις  Ίουδαίοις·  ουδε\ς  γάρ 
άντεστη,  φοβούμενος  αυτούς.     3οί  γάρ  άρχοντες  των  σατραττών  και  3 
οι  τύραννοι  και  οι  βασιλικοί  γραμματείς  ετίμων  τους  Ιουδαίους·  6  γάρ 
φόβος  Μαρδοχαίου  ενέκειτο  αύτοις.    Απροσεπεσεν  γάρ  το  πρόσταγμα  4 
του  βασιλέως  όνομασθηναι  εν  πάση  τη  βασιλεία.     6 και  εν  αύτη  τη  6 
πάλει  άπεκτειναν  οι  Ιουδαίοι  άνδρας  πεντακόσιους,  η τόν  τε  Φαρσάν  η 
και  ΝεσταΙν  και  Αελφων  και  Φασγά  8 και  Φαραδάθα  και  Βαρσά  και  8 
Σαρβαχά  9 και  Μαρμασιμά  και  'Ρουφαϊον  και  Άρσαίίον  και  Ζαβού-  9 
θαΐον,    τοτούς  δεκα    υιούς   Αμάν   Άμαδάθου   Βουγαίου  του  εχθρού  ζο 
των  Ιουδαίων,   και  διηρπασαν  11  εν   αύτη   τη   ήμερα·  επεδόθη  τε  ό  ιι 
αριθμός  τώ  βασιλεΐ  των   άπολωλότων   εν   Σούσοις.     12ειπεν   δε   ό  \ι 

15  στολισμένος  Α  |  στολην]  +  υακινθινην  αερινην  ̂ ε·3  |  ειδοντες  Κ  |  εχα- 
ρησαν~\  + 1}  ενφρανθησά\  Κ0·3^)  16  του  δε  Ιουδαίου]  οτι  του  Ιονδ.  Α  |  εΐ'- 
φροσυνη]  +  κ  αγαλλιαμα  κ  τιμη  ̂ α3  17  οηι  ου  αν  εξετέθη  το  πρόσταγμα  Α  | 
εξετέθη  το  πρόσταγμα]  ο  λόγος  του  βασιλέως  κ  το  έκθεμα  εξετέθη  Κ0·*  ™Ζ  χν{  [ 
οπι  ον  αν  εξετέθη  το  έκθεμα  Κ  |  αν  2°]  εαν  Α  |  οπι  χαρά... ευφροσύνη  2° 
ηαΐ»  ευφροσύνη  και  χαρά  τοις  ΙουδαιουΙ  κωθων  κ  ευφροσύνη  £<ε·3  ηι§- ιηί"  |  Τ(Κ5 Ιουδαίου... των  Ιουδαίων  δΐιρ  γο.5  Α3  |  ευφροσύνη  2°]  ευφροσυνην  Α3  |  περιετε· 
μνοντο  &°·3Α3  |  ενιονδαιξον  [ιονδ.  &?)  |  δια]  ρΓ  και  Κ*  (οπι  και  Κ?) 
IX  1  τεσσαρεσκ\δεκατη  £<*  (τρίσκίδεκ.  £\ε·3)  |  ος]  ο  £<*  (ος  Κ0·3)  |  βασιλέως] 
+  //  το  δόγμα  αυτού  ποιησαι  ί<ε·3Π1£  2  ήμερα]  ωρα  &5*  (ημ.  ί\°·Ά)  |  αττ^· 
λοντο]  ρΓ  η  Κ0·3  |  αντεστη]  +  κατα\  προσωπδ\  αυτω\  Κε·31"^  |  φοβούμενους  Κ* 
(-νοι  &ε·3)        3  βασιλικοί]  βασιλει       (-λεικοι  Κς·Λ  6ί  ίία  Α)  |  ετιμων]  τιμώνται 

(ετιμ.  £ί°·3)  |  αυτοις]  +  εμεγα\λννετο  γαρ  Μαρδοχαιος]  πορευο'μενος  ̂ ε·3"^ 
4  προσεπεσεν]  επεττεσεν  Κ0·3  |  βασιλιά  Χ  6  αυττ;  τη  πολει]  Σονσοις  Κ*  Ζ. 
τη  πολει  ̂ ^η^ίηΐ^  |  οιη  απεκτ€ιι/αν  Κ*  (ΙιαΙ)  απεκτιναν  Κε·3™£ϊηί)  |  \ου. 
δίαοι]  + ,)'  απωλέσαν  |  πεντακόσιοι^]  φ'  Κ  7  Φαρσαν  και  Νεσταιν] 
Φαρσαννεσταν  Κ* νί(1  Φαρσαννεσταιν  Κ0·3  Φαρσανεσταν  Α  |  Λελ0ω;/]  αδελφών 
^*  τοι>  Δελφών  ̂ ε·3  |  Φασγα  Β!^0·3]  Φιαγα  £·\*νκ1  Φαγα  Α  8  Φαραδα0α] 
Φαρααθα  £\  Βαρδα#α  Α  |  Βαρσα]  Βαρελ  ̂ Α  9  Μαρμασιμά]  Μαρμασιμ  Κ 
Μαρμασιμνα  Α  |  Ροικραιον]  ΡοικρανοΙ  Α  |  Αρσεον  Ν  |  Ζαβουθαιον]  7ιαβονδεθά\ 
ϋ,  ΓΔαβουγαθα  Α  10  Αμαναδαθον  Κ*  (Αμαδ.  Κ?)  Αμαθαδον  Α  |  Βοι^αιοΐ' 
(βουδεον  Ο.*  -γεου  ίχ0·3)]  ρΓ  του  Α  \  του]  των  τους  οηι  των  εί  £ογΙ  Γ&$  5 
ί<?  |  Ιουδαίων]  +  απεκτιναν  ^ε·3  |  δι^ρτασα^]  ρν  άπεκτειναν  και  Α  11  οηι 
τε  !>\α·3Α  |  ο  αριθμός]  οπι  ο  Α  |  Σουσου]  +  ττ;  7τολει  ̂ ε·α 
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ΕΣΘΗΡ  IX  19 

βασιλεύς  προς  Έσθήρ  Απώλεσαν  οι  Ιουδαίοι  εν  Σούσοις  τη  πόλει  Β 

άνδρας  πεντακόσιους"  εν  δε  τη  περιχώρω  πώς  ο'ίει  εχρησαντο ;  τ'ι  ουν 
ΐ3  άξιοις  ε  τι  και  εσται  σοι;  13  και  είπεν  'Έσθηρ  τω  βασιλεϊ  Αοθητω 

τοις  Ίουδαίοις  χρησθαι  ωσαύτως  την  αϋριον,  ώστε  τους  δέκα  νίούς 

ΐ4  κρεμάσαι  Αμάν.  14 και  έπέτρεψεν  ούτως  γενέσθαι,  και  έξέθηκε 
τοις  Ίουδαίοις  της  πόλεως  τα  σώματα  τών   υιών  Αμάν  κρεμάσαι. 

ΐ5  15 και  συνηχθησαν  οι  Ιουδαίοι  εν  Σούσοις  ττ}  τεσσαρεσκαιδεκάτη  του 
ι6  Άδά/3  και  άπέκτειναν  άνδρας  τριακόσιους,  και  ούδεν  διηρπασαν.  16  ο  ι 

δε  λοιποί  τών  Ιουδαίων  οι  εν  τη  βασιλεία  συνηχθησαν  και  εαυτοίς 
εβοηθουν,  και  άνεπαύσαντο  από  τών  ποΧεμίων  άπώΧεσαν  γαρ 
αυτών   μύριους   πεντακισχϊΧίους  τη  τρισκαιδεκάτη  του  Άδάρ,  και 

ΐ7  ούδεν  διηρπασαν.  17  και  άνεπαύσαντο  τη  τεσσαρεσκαιδεκάτη  του 
αύτού  μηνός,  και  ηγον  αύτην  ημεραν  άναπαύσεως  μετά  χαράς  και 

ι8  ευφροσύνης.  ιΒοι  δε  Ιουδαίοι  οι  εν  Σούσοις  τη  πόΧει  συνηχθησαν  και 
τη    τεσσαρεσκαιδεκάτη   και    ούκ    άνεπαύσαντο·    ηγον    δε    και  την 

ΐ9  πεντεκαιδεκάτην  μετά  χαράς  και  εύφροσύνης.  Ι9διά  τούτο  ουν  οι 
Ιουδαίοι  οι  διεσπαρμένοι  εν  πάση  χώρα  τη  εζω  αγουσιν  την  τεσσα- 
ρεσκαιδεκάτην  του  Άδάρ  ημέραν  άγαθην  μετ   εύφροσύνης,  άποστέλ- 

12  οτη  προς  Α  |  Έσθηρ]  +  τη  βασιλισση  Κε·3Γη£  |  Ιουδαίοι]  +  κ  εφονενσαν  ΝΑ 
^ο.απι^  |  ΟΓη  Τη  7ΓΟχ61  ̂ *  (§υρ6Γ50Γ  τ.  7τολι  Κε·3)  |  πεντακόσιους]  +  κ  τον*  ι' 
υιούς  Αμαν  Κε·3πιε  |  ττεριχωρω]  χωρα  Α  |  αιβι  Κ*  (οιβι  Κε·3)  |  εχρησαντο]  κε- 
χρηνται  Κε·3Α  |  τι  ουν]  και  τι  Α  13  χρησθαι]  χρήστε  Κ*  χρησασθαι  Κε·3  | 
την  αυριον]  τη  αυρ.  Κε·3  |  οηι  δεκα  Α  |  κρεμάσαι  Αμαν]  κρεμασθηναι  Αμαν  επι 
ξύλου  Κεα  Αμαν  κρεμασθηναι  Α  14  οηι  και  επετρεψεν  όντως  γενέσθαι  Α  | 
επεστρεψεν  Κ*  (επετρ.  Κ?)  |  ουτω  Κ  \  εξεθηκε]  επεθηκεν  Κ*  (εξεθηκεν  Κε·3)  | 
οηι  της  πόλεως  τα  σώματα  Κ*  (Καθ  Κε·3ΐη*ί)  15  Σουσοις]  ουσοις  δαρ  Γ0.8  Α3  | 
τεσσαρεσκαιδεκάτη  (τεσσαρισκαιδ.  Β;ι?1)  ίΐοηι  17,  1<),  2ΐ)]  τρισκαιδεκατη  Κε·3  | 
Αδαρ]  μηνός  Κ*  Αδαρ  μηνός  Κ0·3  |  άπεκτειναν]  +  οι  Ιουδαίοι  εν  Σονσυις  Κε·3,η£  Ι 
ουδέν]  ουθεν  Α  16  συνηχθησαν  και]  συναχθεντες  Α  |  εβοηθουν]  +  περι  της 
ψυχής  αυτω\  Κε·3  .|  αυτών]  δυνατών  Κ*  (αυτ.  Κε·3)  |  πεντακισχιλιους]  +  ουδέν 
διηρπασαν  ουκ  απέστειλαν  τας  χείρας  αυτών  ̂ ε·3  (ηιϋ)  |  τρισκαιδεκατη]  τεσσα- 

ρεσκαιδεκάτη Α  |  οηι  του  Αδαρ  Κ*  (ΙιαΙ)  του  αυτού  Αδαρ  ̂ °·3ΐη«')  |  και  ̂ °]  ρτ 
και  τεσσαρεσκαιδεκάτη  Κ*  (αηο  ίηοΐ  κ.  τεσσ.  Κε·3)  |  οηη  και  ουδέν  διηρπασαν 
Κε·3Α  17  οηι  άνεπαύσαντο  Α  |  αυτού  του  μηνός  Κ  |  και  2°]  ρΓ  και  ουδέν 
διηρπασαν  και  άνεπαύσαντο  τη  τεσσαρεσκαιδεκάτη  του  αυτού  μηνός  Α  \  ημεραν] 
ρτ  την  Κ  18  οι  εν  Σουσοις]  οηι  οι  Α  |  οηι  τη  πολει  Χ*νιά  (ηΛο  Τη  πολι 
^ε·3«'ίί)  |  συνηχθησαν]  +  τη  γ'  και  ι'  του  αυτού  £ς<-3ηι£  |  τεσσαρεσκαιδεκάτη 
(τεσσαρισκαιδ.  <ΓθΓ1»)]  +  του  αυτόν  Νε·3Π,£  |  οηι  και  ουκ  Κ*ε·^  (Ιιαη  Κε·;ι)  Α  | 
τη  πεντεκαιδεκατη  Κ*  (την  πεντεκαιδεκάτην  ί$°·&)  19  δια  τούτο]  δια  γαρ  τ. 
Κ^'Ά  δια  τ.  ουν  Κ'  ·;ι  νκ1  |  οι  διεσπαρμένοι]  οτη  οι  ΚΑ  |  εν]  ρΓ  οικουντες  Κε-3  | 
παση  χωρα]  τη  χ.  Α  \  οηι  τη  εξω  Κ*  (Ιιαΐ)  Κε·3Π1ίί)  |  την  τεσσαρεσκαιδ.  {τεσ- 
σεαρεσκ.  Κ*  τεσσαρεσκ.  ρΓ  και  Α  |  Αδαρ]  μηνός  Κ*  (Αδαρ  5ϊφ6Γ50Γ  Κε·3)  | 
μετ]  μετα  ΚΑ  |  ευφροσύνης]  +  κ  ποτού  Η°·Ά 777 



IX  20 ΕΣΘΗΡ 

Β  Χοντες  μερίδας  έκαστος  τώ  πΧησίον.  οί  δε  κατοικούντες  εν  ταΐς 
μητροπόΧεσιν  και  την  ε  και  ι  τον  Άδαρ  ενφροσύνην  άγαθην  αγονσιν 

εξαποστέΧΧοντες  μερίδας    κα\   τοις   πΧησίον.  20*Έγραψεν    δε  2ο 
Μαρδοχαϊος  τους  Χόγονς  τούτους  εις  βιβΧίον,  κα\  εξαπεστειΧεν  τοις 
Ίονδαίοις  οσοι  ησαν  εν  ττ}  Άρταζερξον  βασιλεία,  τοις  εγγύς  κα\  τοϊς 

μακράν,  21στησαι  τάς  ημέρας  ταύτας  άγαθάς,  άγειν  τε  την  τεσσαρεσ-  2ΐ 
καιδεκάτην  και  την  πεντεκαιδεκάτην  τον  Άδάρ'  22εν  γαρ  τανταις  22 
ταϊς  ημεραις  άνεπαύσαντο  οι  Ιουδαίοι  από  των  έχθρων  αντών  και 

τον  μηνα  εν  ώ  εστράφη  αντοϊς,  6ς  ην  'Αδάρ,  από  πένθους  εις  χαράν 
και  άπό  οδύνης  εϊς  άγαθην  ημεραν,  άγειν  οΧον  άγαθάς  ημέρας  γάμων 
και    ενφροσύνης,    εξαποστεΧΧοντας   μερίδας   τοις    φιλοις   και  τοις 

πτωχοϊς.    23  και  προσεδέξαντο  οί   Ιουδαίοι  καθώς  εγραψεν  αύτοίς  ό  23 
Μαρδοχαΐος,   2Απώς  Αμάν  Άμαδάθον  6  Μακεδών   εποΧεμει  αύτούς,  24 
καθώς  εθετο  ψήφισμα  και  κΧηρον  άφανίσαι  αντούς,  23  και  ώ$·  είσηΧθεν  25 
προς  τον  βασιλέα  Χεγων  κρεμάσαι  τον  Μαρδοχαΐον  οσα  δε  επεχεί- 

ρησεν  έπάξαι  επ\  τονς  Ιουδαίους   κακά  επ*  αυτόν   εγενοντο,  και 
εκρεμάσθη  αύτός  και  τα  τέκνα  αύτοΰ.    20 δια  τούτο  επεκΧηθησαν  αχ  26 
ημεραι    αύται   Φρουραι   δια  τους   κλήρους,   οτι  ττ}   διαΧεκτω  αντών 
καΧούνται  Φρουραι,  δια  τους  Χόγους  της  επιστοΧής  ταύτης,  και  οσα 

πεπόνθασιν  δια  ταύτα  και  οσα  αντοίς  εγενετο  27 και  εστησεν   και  τη 

ΝΑ  19  μερίδας  ι°]  μερίδα  £ν*  (-δας  Κε·3)  |  οηΐ  έκαστος  Α  |  τω  πλησίον]  τοις  πλ. 
Α  |  οιτι  οι  δε  κατοικονντες . .  .τοις  πλησίον  Β*  (ΙΐίΛ  Β3Ϊ>Π1£ίη£Α)  |  την  ε'  και  ι'] τη  πέντε καιδεκατη  £<  την  πεντεκαιδεκατη\  Α  |  ενφροσννην]  ημεραν  ενφροσννης 
ΚΑ  |  οπι  αγονσιν  2°  Α  |  εξαποστελλονσιν  Κ*  (-λλοΐ'τεϊ  Κε·3)  |  μερίδας  2°]  μερίδα 
ς\*  (-δας  Κε·3)  |  οπι  και  3°  ΚΑ  20  τονς]  τοντ  ΐηεβρ  Κ*  |  ε^αττεστειλερ]  απε- 
στειλεν  Α  \  οσοι  ησαν]  οι  εισιν  Κε·3Α  |  βασιλιά  Κ  21  οπι  τε  Α  |  τη  τεσσε- 
αρεσκαιδεκατη  (δϊο)  Κ*  (την  τεσσαρβσκαιδεκατην  Κε·3)  +τον  μηνός  Αδαρ  Κε·3<ιη£>  | 
πεντεκαιδεκάτην]  ημεραν  πεμπτην  και  δεκατην  Κε·3  |  τον  Αδαρ]  τον  Αγαρ  Κ* 
(Αδ.  Κ0·3)  οιη  Α  22  οπι  γαρ  τανταις  Α  \  ανεπανσαντο]  γ>χ  ος  Κε·3  ν,<3  ρΓ 
άις  Α  |  οπι  οι  Ιουδαίοι  Κ*  Ιιαο  οι  Ιονδ.  εν  ανταις  Κ03*111^  |  οπι  απο  ι°  Κ*  (Ιιαο 
Κε·3)  |  εστράφη]  εγραφη  ΚΑ  |  οπι  ος  ην  Αδαρ  Α  \  Αγαρ  Κ*  (Αδ.  Κε·3)  I 
οπι  απο  πενθονς... ημεραν  Κ  απο  οδννης  εις  χαραν'  και  απο  πενθονς  εις  αγ. 
ημ.  Α  |  αγειν]  +  αντας  Α  \  Οΐϊΐ  ολον  αγαθας  Α  \  ενφροσννην  Κ*  (-νης  Κ0·3)  | εξαποστελλοντες  Α  23  ο  Μαρδοχαιος]  οπι  ο  Α  24  πως]  οπως  ΚΑ  | 
Αμαν]  ρΓ  ο  Κ*0·15  (οιη  Κ0·3)  |  Αμ.αδα0ου]  Αμαγαθονν  Κ*  (Αμαδ.  Κε-3)  Αμαθαδον 
Α  +  ο  Εβονγαιος  (δΐο)  Κ0·3"1^  |  ο  Μακεδών]  οπι  ο  Α  [  αντονς  ι°]  αντοις  Κ* 
(-τονς  Κε·3)  τοι;?  Ιουδαιοι/5  Α  |  καθώς]  και  ως  Κε·3χ\  |  και  κληρον]  κ  εβαλεν 
φονρ  ο  εστίν  κλήρος  Κε·3  |  αφανισαι]  απολεσαι  Κε·3Α  25  δε]  τε  Κε·3  οιπ 
Α  |  επεχείρησαν  Κ*  (-σεν  Κε·3)  |  ε7τι  τοι;?  Ιουδαίοι^]  τοις  Ιονδαιοις  (-δαιονς  Α* 
-δαιοις  Α3)  |  ροδί  κακα  γο.5  ι  Ιίΐί  Κϊν!ά  |  εγενετο  Α  |  οηι  και  2°  Α  |  αντον] 
+  εττι  του  ξνλοις  Κε·3  +  ε7τι  των  ξνλων  Κ0·15  Α  26  οιπ  αι  ημεραι  ανται  Α  | 
Φρουραι  ΐ°]  Φρονριμ  Κε·3  |  κληρονς  οτι  τη  διαλεκτ  5αρ  Γ&8  Β3ΐ}  |  καλοι^ται  τη 
διαλεκτω  αντω\  Α  |  Φρονρζι  2°]  αι  Φρονραι  £<*νκ1  Φρουρ.  ί<ε·'  27  έστησε 
Κ*  (-σεν  Νε·3) 
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ΕΣΘΗΡ  (Χ  7)    Ρ  4 

π  ροσεδεχοντο  οι  Ιουδαίοι  ε'φ'  εαυτοίς  και  «τι  τω  σπερματι  αυτών  και  Β 
επι  τοϊρ  π  ροστεθειμενοις  επ'  αυτών,  ούδε  /ζήν  αλλωί  χρήσονται.  αι 
δε  ήμεραι  αύται  μνημόσυνον  επιτελούμενον  κατά  γενεάν  και  γενεάν 

28  και  7τόλιι/  και  πατριάν  και  χώραν.  28αί  δε  ήμεραι  αύται  των 
ΦρουραΙ  άχθήσονται   «5   τον    άπαντα  χρόνον,    και  το  μνημόσυνον 

£9  αυτών   ού  μη    εκλίπη   εκ   τών   γενεών.     29 και   εγραψεν   'Έσθήρ  η 
βασίλισσα    θυγάτηρ    Αμιναδάβ    και  Μαρδοχαιος    6    Ιουδαίος  οσα 

(30,  31)  3°  εποίησαν  τό  Τ€  στερέωμα  της  επιστολής  τών  Φρουραί.     30 και  Μαρδο- 
χαιος  και  ̂ Εσθήρ  η  βασίλισσα  έστησαν  εαυτοΤ,ς  καθ'  εαυτών,  και  τότε 

(32)  31  στήσαντες  κατά  της  ύγιείας  εαυτών  και  την  βουλήν  αυτών.     31  και 
Έσθήρ  λόγω  εστησεν  εις  τον  αιώνα,  και  εγράφη  εις  μνημόσυνον. 

Χ   ι        ̂ Έγραψεν  δε  6  βασιλεύς  επι  την  βασιλείαν  της  γης   και  τ^ί 
2  θαλάσσης.  2  και  τ^ν  ισχύν  αυτού  και  άνδραγαθίαν,  πλούτόν  τε  και 
δύ£αι/  τ^$·  βασιλείας  αυτού,   ιδού  γεγραπται  εν  βιβλίω  βασιλέων 

3  ΤΙερσών  και  Μ^δωι/  ει?  μνημόσυνον.  3ό  δε  Μαρδοχαϊος  διεδεχετο 
τον  βασιλέα  Άρταξέρξην,  και  μέγας  ην  εν  τη  βασιλεία  και  δεδο- 
ξασμένος  ύπό  τών  Ιουδαίων   και  φιλούμενος  διηγείτο  την  άγωγήν 

(4)  Γ  ι  παντΧ  τώ  εθνει  αυτού.  ΙΚαι  είπεν  ΜαρδοχαΊος  Παρά  τού 
(ζ)       2  θεού   εγενετο   ταύτα.     2 εμνησθην  γαρ   περί  τού  ενυπνίου  ου 

είδον  περϊ  τών  λόγων  τούτων,  ούδε  γαρ  παρήλθεν  α7τ'  αυτών 
(ό)       3  λόγος-   3 ή   μικρά   πηγή   ή   εγενετο   ποταμός,  και  ην  φώς  και 

ήλιος  και  ύδωρ  πολύ.  Έσθήρ  εστίν  6  ποταμός,  ήν  εγάμησεν 
(η)       4  ό  βασιλεύς  και  εποίησεν  βασίλισσαν  4οι  δε  δύο  δράκοντες, 

27  προσεδεχοντο  (προ\σεδ.  Β^)]  ρΓ  ω?  ΚΑ  |  αυτών  ι°]  αντον  Κ*  (-των  Κ0·3)  |  ΝΑ 
οηι  και  4°  Α  |  του  προστεθειμενοις]  ρΓ  πασιν  Κ0-3  προτεθιμενοις  Α  |  επ  αυτών] 
εττ  αυτω  Κ*  (-των  Κ1^3)  εφ  εαυτών  Α  \  μνημοσυναι  επιτελουμεναι  Α  |  οπί  επιτε- 
λουμενον  Κ*  (ΙιαΙ)  Κς·3Π1£)  |  γενεαν  ι°]  πατριαν  Α  |  οπί  και  7°  Κ*  (^υρεΓδΟΓ  κ 
^ΐ(νίά))  Α  |  οπί  πατριαν  Α  28  των  Φρουραι]  των  Φρουρών  Κ*  (-ριμ  Κς·3) 
του  Φρουραι  Α  \  άχθησονται]  αρθησονται  Κ*  (αχθ.  Κ?)  |  οπί  ευ  Α  \  εκλειπη  Α 
29  οηι  η  βασίλισσα  Κ*  (ηαΐ)  Κ0·3)  |  Αμιναδαν  £<  |  οηι  ο  Ιουδαίος  Κ*  (δηρεπ,ΟΓ 
Ιουδαιοις  Κε·3)  |  εποίησεν  Κ  |  το  τε  στερέωμα]  το  εστερεωμα  Κ*νΜ  (το  τε  στ. 
Κ0·3)  οηι  τε  Α  |  Φρουρών  Κ*  Φρουριμ  Κ0·6  Φρουραια  Α  30  Μαρδοχαιο$]  + 
οσα  εποιησεν  το  τε  στερέωμα  της  επιστολής  Κ*  (ιιηο  ΐηοΐ  Κ?)  |  ιγιεια*]  ιγιαχ 
ΚΑ  |  βαΐ'τω»/]  αυτών  Κ  |  τ^ρ  βουλών]  οιη  την  Κ*  (δΐιρεΓδΟΓ  τ^ι/  Χ0·3)  |  αυτών] 
εαυτών  Α  31  οπί  και  ι°  Κ*  (δυρειποΓ  Κε·3)  Α  XI  δε]  γαρ  Α  \  ο 
βασιλεύς]  +  Αρταξέρξης  Κε·*π,είηί'  |  ε7Γ(-]  ρΓ  Τ€χ7]  #  ̂   \  της  βασιλείας  Κ*  (την 
βασιλείαν  \&·Ά)  \  της  γης]  της  τε  γ.  ΚΑ  2  αυτού  ι°]  αυτής  Κ*  (-του 
Κε·α)  |  ανδρα-γαθιαν]  ανδραγαθεια  Κ*  την  ανδραγαθιαν  Κ^-β  |  βασιλιάς  Κ  1 
ιδού]  οπί  ιδοι-  Κ*  Ηαΐί  ιδού  ταύτα  Κ0·3  και  ιδου  Α  |  βιβλιω]  βιβλω  Κ*  (-λιω 
^ε.α)  ρΓ  τω  Λ  |  βασιλέως  Κ*  (-ων  Κ0·3)  3  ο  δε  Μαρδοχαιο$]  οτβ  ο  Μ.  Κ* 
+  οΙουδαιθ5  Κ0·31^  ο  70/3  Μ.  Α  |  βασιλαα]  βασιλιά  Κ  |  διηγειτο]  ηγειτο  Κ 
(1771Τ·)  Α  Ρ  1  Ναρδοχαιος]  γ>τ  ο  Χ  2  ΟΠΙ  γαρ  ι°ϊ<?Α  |  ουοβ  γαρ]  ου  γαρ 
Ν  ουδερ  Α  |  οπί  οτΛ      3  οηι  η  ι°  Κ*  (*ιιροι*θΓ  η  τις  Ν^3)  Α      4  οιη  δυο  Α  \ 
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Ρ  5    (Χ  8)  ΕΣΘΗΡ 

Β  εγώ         και  Αμάν  5τά  δε  εθνη,  τα  επισνναχθεντα  άποΧεσαι  5  (θ) 
το   όνομα  τών  Ιουδαίων  6τό  δε  έθνος  το  εμόν,  οντός  εστίν  6  (9) 
Ισραήλ  οί  βοησαντες  προς  τον  θεον  κα\  σωθεντες.     κα\  εσω- 
σεν  Κύριος  τον  Χαον  αυτοί),  και  ερρυσατο  Κύριος  ημάς  εκ  πάν- 

των τών  κακών  τούτων  και  εποίησεν  6  θεος  τα  σημεία  και  τά 

τέρατα  τά  μεγάΧα  ά  ου  γεγονεν  εν  τοις  εθνεσιν.    7διά  τούτο  (ίο) 
εποίησεν  κΧηρους  δυο,  ενα  τώ  λαώ  του  θεοΰ  και  ενα  πάσι  τοις 

εθνεσιν  8  και  ηΧθον  οι  δύο  κΧήροι  ούτοι  εις  ώραν  και  καιρόν  και  (ιι) 
εις  ημεραν  κρίσεως  ενώπιον  του  θεοΰ  και  πάσι  τοις  εθνεσιν, 
9 και  εμνησθη  ο  θεος  του  Χαοΰ  αντοΰ,  και  εδικαίωσεν  την  κΧη-  9  (12) 
ρονομίαν  εαντοΰ.     10 και  έσονται  αΰτοΊς  αι  ημεραι  ανται  εν  μην\  ίο  (13) 
Άδάρ,  τη  τεσσαρεσκαιδεκάτη  και  τη  πέντε  καιδεκάτη  τοΰ  αντοΰ 
μηνός,  μετά  σνναγωγης  και  χαράς   και   ενφροσννης  ενώπιον 
τοΰ  θεοΰ  κατά  -γενεάς  εις  τον  αιώνα  εν  τω  λαώ  αντοΰ  ΊσραηΧ. 

τι*Έτους    τετάρτου    βασιΧεύοντος    ΙΙτοΧεμαίου    και    ΚΧεο-  ιι  (ι) 
πάτρας  είσηνεγκεν  Αοσίθεος,  ος  εφη  είναι  ιερενς  και  Αενείτης, 
και  ΤΙτοΧεμαΊος  6  νιος  αντοΰ  την  προκειμενην  επιστοΧην  τών 
Φρονραί,  ην  εφασαν  είναι  και  ερμηνενκίναι  Ανσίμαχον  ΠτοΧε- 
μαίον  τών  εν  ΊερονσαΧήμ. 

^  ειμι~\  ημην  Χ*  [ειμί  Χ0·3)  5  επισυναχθεντα]  σνναχθ.  Α  6  Ισραήλ] 
ρΓ  ο  Α  |  οπι  Κύριος  ι°  Α  \  ερνσατο  ΧΑ  |  οπι  Κνριο$  2°  Χ^Α  7  οιπ  δια 
τούτο... τοι$  εθνεσιν  Α  |  τω  Χαω  του  θεου]  τω  θώ  του  Χαου  Χ  8  οιώ  και 
ηλθον.,.τοις  εθνεσιν  Β*  (η&ΐ)  Β3ΐ5Πΐείηί)  |  ούτοι]  αυτοί  Χ*  (οντ.  Χα£1)  οιώ  Α  |  και- 

ροί] κληρον  Βαΐ3ΧΑ  |  πασι  τοις  εθν.]  ρΓ  εν  Χ1^3  (ίΐϊΐρΐΌΟ  εν  Χ0·13)  πασι]  εθνεσιν  Α 
9  θεο$]  Κ5  Α  |  εαντον]  αυτού  ΧΑ  10  οπι  και  τη  πεντεκαιδεκατη  Χ*  (η&Ο 
κ  τη  ε'  κ  ι'  Χ<^™?)  Α*  (ηαο  κ  τη  π.  Α*?Π1£)  |  γενεαν  Α  11  Κλαιο- 
πατρας  Α  \  Αωσιθεος  Β*  (Αοσιθ.  Β&ΐ3)  Αωσειθεο$  Χ  |  οπι  οϊ  Χ*  (δΐιροΓδοι-  Χ0·3)  1 
Αευιτης  ΧΑ  |  ο  νιος]  ονα  ο  Α  \  Φρουραια  Χ*  (Φρουριμ  Χ0·1)  Α  |  ερμηνευκεναι] 
νι°  δυρ  ταδ  Β!  ηρμηνευκεναι  Α 

8υϋδθΓ  ~&σθηρ  ΒΧΑ αντεβΧηθη  προς  παλαιω]τατον  Χιαν  αντιγραφον]  δεδιορθωμενον  χειρι\  του 
άγιου  μάρτυρος  ΙΙαμ\φιλου'  προς  δε  τω  τελει\  του  αυτού  παλαιωτατον\  βιβΧιον 
οπερ  αρχήν  μεν\  ειχεν  ατο  της  πρώτης]  των  βασιλείων  εις  δβ|  την  Έσθηρ 
εληγεν  τοι\αυτη  τις  εν  πλατει  ιδιο]χειρος  υποσημιωσις  του\  αυτού  μάρτυρος 
υπεκειτο]  έχουσα  ούτως : 

μετελημφθη  και  διορ\θωθη  προς  τα  εξαπλα]  Ωριγενους  υπ  αυτού  διορθω- 
μένα" Αντωνινο$\  ομολογητης  αντεβαλε']  ΐίαμφιλος  διορθωσατο\  τεύχος  εν  τη 

φυλακή]  δια  την  του  θϋ  πολλή]  και  χάριν  και  πλατυσμο]  και  ει  γε  μη  βαρυ 
(ΐπεϊ\  τούτω  τω  αντιγράφω]  παραπλησιον  ευρειν\  αντιγραφον  ου  ραδιον.\ 

διεφωνη  δε  το  αυτο\  παλαιωτατον  βιβλίο]  προς  τοδε  το  τεύχος]  εις  τα 

(οοιτ  τινα)  κυρία  ονόματα]  ̂ ξ**1*^11^ 
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I  ι        ΕΤΟΥΣ   δωδεκάτου  της  βασιλείας   Ναβουχοδονοσόρ,  ος  εβα-  Β 

(ι)      σιλευσεν  ' Ασσυρίων  εν  Νινευη  τι]  πολει   ττ\   μεγάλτ],  (ι)ϊν  ταΐς 
2  ημεραις  Άρφαξάδ,   6$·  εβασιλευσεν    Μηδων  ίν  ̂ Έκβατάνοις  2  και 

(2»)     ωκοδόμησεν  (ττ    Εκβατάι^ω^  και  κύκλω  ̂ Λ)τε'ιχη  εκ  λίθων  λελαξευ- 
μενων,  εις  πλάτος  πηχών  τριών  και   βι$·  μήκος  πηχών  εζ,  και 
εποίησεν  τ6  νψος  τον  τείχους  πηχών  εβδομηκοντα  και  το 

(215)  3  πλάτος    αυτόν    πηχών    πεντήκοντα·   3 και    τονς    πνργονς  αντον 
εστησεν  επ\  ταΐς  πνλαις  αντης  πηχών  εκατόν,  και  τό  πλάτος 

(ΐ^)  4  αντής  εθεμελίωσεν  εϊς  πήχεις  έξήκοντα'  4 και  εποίησεν  τάς  πνλας 
αίιτης  πνλας  διεγειρομενας  εις  νψος  πηχών  εβδομηκοντα,  και  τό 

(4)  πλάτος  αντης  πήχεις  τεσσεράκοντα,  (4'  β?5  ε'ξόδονς  δννάμεως  δν- 
(δ1*)  5  ν  ατών   αυτόν   και   διατάζεις    τών    πεζών    αντον·   5  και  εποίησεν 

πόλεμον  εν  ταις  ημεραις  εκείναις  βασιλεύς  Ναβονχοδονοσορ  προς 

(δ)      βασιλέα  Άρφαξάδ  (6)τω  πεδίω  τώ  μεγάλα),  τοντό  εστίν  τοϊς  όρίοις 
ό'Ραγαν.    6  και  σννηντησαν  προς  αντον   πάντες  οι  κατοικουντες 
την  όρινην,  και  πάντες  οι  κατοικούντες  τον  Έυφράτην  και  τον 
Ύίγριν  και  τον  Ύδάσπην,  και  πεδίω  Άριώχ  6  βασιλεύς  Ελυμαίων 

I  1  τη  πολει  τη  με~γ.]  τη  με"γ.  πολει  ̂   2  επ  Έκβατανων  ΒΑ^ε  :ι]  ΝΑ 
Έκβατανα  0.*  Εκβατανων  ̂ ε  ΐ5  |  οηι  και  2°  ̂ ε·α  (ΗαΒ  ̂ *°·1))  Α  |  πηχών  2°,  3°] 
πήχεων  ̂   |  νψος]  μήκος  Α  |  οηι  και  το  7τλ.  αυτού  7Γ>?χ.  πεντήκοντα  Κ*  (Ιιαβ 
και  το  πλ.  αντον  πηχ.  ν'  Ν0-"1)  |  πεντήκοντα]  εβδομηκοντα  Α  3  αντον] 
αντης  ̂   |  εστησ(ν  \  κατεστησΙ[  £ν  |  π^χων]  πήχεων  ε\  4  διεγηγερμενας  ̂ * 
(διε-γειρ.  Κ* )  |  εβδομηκοστά]  εξηκοντα  £\  \  πήχεις]  πήχεων  Κ  |  τεσσαρακ.  Β1*  | 
ε£οδον  (β£οδοι>5  ̂ ε  :')  |  δι^α^ωϊ. .  .ττε^ων  αι>τοι;]  τω|  αρμάτων  αντων\  ̂ * 
δνναμίων  δννατων  αντον  και  αρμάτων  αντον  και  εις  διατάξεις  των  πεζ.  αντον 
^ο.α  ζνναμεων  δννατων]  αντον  και  διατάξεις  των  πεξ.  αντον  Α  |  και  αι  δ.  Β 
5  βασιλενς]  ρτ  ο  Α  ]  τωπεδιω]  γ>χ  εν  \  εστίν]  +  πεδίον  ΚΑ  (7ταιδ.)  |  οιτι  τοις 
οριοις  £ν  εν  τ.  ορ.  Α  6  σννηντησϊ\  Α  |  προς  αιτοσ]  6ΐ?  πολεμον  ̂ *  προς 
αντον  εις  πο\.  6ί( -Λ  |  οιτι  την  ορινην  και  πάντες  οι  κατοικονντες  Κ*  (ΙιλΙ)  Χ0,3)  | 
ορειν.  Β3Ϊ1  ( ϊία.  Γοτο  ιιοίφΐε)  |  Ύριγιν  Α  |  πεδιω]  τα  παίδια  Κ0,0  παίδια  Α  | 
λρι\ασε  Κ*  (Αριωχ  Κ&3ί)  |  βασιλέως  Κ*  (ο  βασιλενς  Κε·;ι) 
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Β  κ  αϊ  σννηλθον  εθνη  πολλά  εις  παράταξιν  νιων  Χελεονλ.  7  Και  η  {^,το) 

απέστεΐλεν  Ναβονχοδονοσορ  βασιλεύς  *  Ασσνρίων  €ττ\  πάντας  τονς 
κατοικονντας  την   Περσίδα  και  επ\   πάντας  τονς  κατοικονντας 
προς  δνσμαΐς,  τονς   κατοικονντας  την  Κιλικίαν  και  Ααμασκόν, 
τον   Αιβανον   και   Αντιλίβανον,  και  πάντας  τονς  κατοικονντας 

κατά  πρόσωπον  παραλίας,  8 και  τονς  εν  τοις  εθνεσι  τον  Καρ-  8  (δ) 
μήλον  και  Γαλαάδ  και  την  άνω  Ταλειλαίαν  και  το  μέγα  πεδίον 

'Έσρημ,  9  και  πάντας  τονς  εν  Σαμάρεια  και  ταις  πόλεσιν  αντης,  $  (9*) 
και  πέραν  τον  Ίορδάνον  εως  Ίερονσαλήμ  και  Βαιται^  και  Χελοΰί 

και  Κάδης  και  τον  ποταμοί)  Αίγνπτον,  και  Ταφνάς  και  'Ραμεσση 
και  πάσαν  γην  Τεσεμ  10εως  τον  ελθειν  επάνω  Ύάνεως  και  Μεμ-  10(9^) 
φεως,  και  πάντας  τονς  κατοικονντας  την  Α'ίγνπτον  εως  τον  ελ- 

θειν  επ\  τά  ό'ρια  της  Αιθιοπίας.     11  και  εφανλισαν   πάντες  οι  ιι  (ιι) 
κατοικονντες  πάσαν  την   γην   το  ρήμα  Ναβονχοδονοσορ  βασι- 

λέως   Ασσνρίων   και  ον  σννηλθον   αντώ  εις  τον  πόλεμον,  ότι 

ονκ  εφοβηθησαν  αντον  αλλ'  ην  εναντίον  αίιτών  ως  άνηρ  ΐσος,  και 
ανεστρεψ-αν  τονς  άγγελονς  αντον  κενονς  εν   ατιμία  προ  πρόσ- 

ωπον αντών.  12  Και  εθνμώθη  Ναβονχοδονοσορ  επ\  πάσαν  ΐ2  (12) 
την  γην  ταντην   σφόδρα,  και  ωμοσε  κατά  τον  θρόνον  και  της 
βασιλείας  αντον,  εί  μην  εκδικησειν  πάντα  τα  ορια  της  Κιλικίας  — 
και  Ααμασκηνής  και  Σνρίας,  άνελειν  ττ)  ρομφαία  αντονς  και  πάν- 

τας τονς  κατοικονντας  εν  τη  Μωάβ  και  τονς  νιονς  ' Άμμων  και 
πάσαν  την  *1δονμαίαν  και  πάντας  τονς  εν  Αιγνπτω  εως  τον  ελ- 
θείν  επ\  τά  ορια  των  δύο  θαλασσών.     13 και  παρετάξατο  εν  τϊ)  13 

ΝΑ       6  σννηλθον]  σννηχθησαν  ^  συνήλθαν  Α  |  Χελεουλ]  Χεσλαιοΐ'δα  ί·ί*  Χε- 
λαιονδ  Κε  α  Χελεουδ  Α  7  την  Περσίδα]  Ιαμνιαν         την  Π.  κ  Ιαμν. 
^ο.α  Περσίδα  Α  |  οπι  τους  κατοικούνται  (τ0)  Χ  |  οπι  προς  δνσμαις  Χ*  (Ιιαΰ 
Κ°·Ε)  |  την  Κιλικίαν]  οπι  την  £\Α  |  οηι  και  Δαμασκού  (ΙιαΙ)  κ  Ααμ.  Κε·3)  | 
τον  Αιβανον]  οπι  τον  Κ  και  Αιβ.  Α  |  οηι  και  Αντιλιβανον  £\  |  παράλιας]  ρΓ 
της  ̂ Α  8  τονς]  τοις  ̂   !  εθνεσιν  Κ  |  Γαλιλαιαι/  ΒΒΑ  |  Εσρημ]  Έσρρημ  Β 
Έσ'\δρηλων  Κ  Έσδρημ'  Α  9  Σαμάρια  Α  |  εως]  +  εις  Κ*  (οπι  ̂ ς·3)  |  Βα\τανη  ϋ Βλιτανη  Α  |  Χεσλου$  ^5  |  του  ττοταμου]  τους\  χιμαρρους  ̂   |  γην]  την  ̂  
10  οπι  επάνω... ελθειν  2°  (ηα.1)  ̂ <:·3)  11  πασαν  την  γην]  την  γη  πασαν  £<* 
(παν  ̂ Νε1)  ροδίοα  ιιί  νίά  ρεηϊίιΐδ  οπι)  |  σννηλθον]  συνη\θοσά\  Κ  11 — 13 
[εφοβηθ]ησαν  ...εκραταιωθη  εν  τ[ω]  τείΓαοί  Α15  11  ισος]  ευ  ΚΑ  |  α7τε- 
στρεψαν  &Α*(νιά^  \  προ  προσώπου]  προσώπων  Κ  απο  πρόσωπον  Α^  12  οηι 
ταντην  Α*13  |  ωμοσεν  ΚΑ15  \  και  της  δ\χρ  ΥΆ5  Β1?313  και  κατα  της  Ν  \  εκδικησει  Κ* 
(εκδικησειν  Κ0·3)  εκδικησιν  Α  |  ορια  ι°]  ορη  Α^  \  Ααμασκηνης]  Ααμασκόν  Κ  |  οηι 
Σι>ρια$  Κ*  (ηαο  Σνριας  κ  ̂ε·3)  |  τη  ρομφ.]  ρΐ"  εν  ̂   |  αυτούς]  αυτού  ΚΑ5  |  οηι 
και  6°  Κ0·&  |  τη  Μωαβ]  γη  Μ.  ̂ Α13  |  υιούς]  υιων  Α^  |  την  Ιδονμαιαν]  την 
Ιουίδαια^  ί\  τη\  Ιουδαιαν  Α*  (ηοη  Γ650Γ  τη\  Α13)  |  του  ελθειν]  οιη  του  Κ 
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δυνάμει  αυτόν  προς  Άρφαξάδ  βασιλέα  εν  τώ  ετει  τω  επτακαι-  Β 
δεκάτω·  και  εκραταιώθη  Ιν  τώ  πολεμώ  αυτού,  και  άνεστρεψεν 
πάσαν  την  δνναμιν  Άρφαξάδ  και  πάσαν  την  ιππον  αυτόν  και 

ΐ4  πάντα  τά  άρματα  αυτού,  14 και  εκνρ'ιενσεν  των  πόλεων  αύτοΰ· 
και  άφ'ικετο  εως  'Έκβατάνων,  καϊ  εκράτησεν  των  πύργων  και 
επρονόμενσε  τάς  πλατείας  αυτής,  και  τον  κόσμον  αυτής  εθηκεν 

(5-6)  τ5  €12  όνειδος  αυτής-  15 και  έλαβε  τον  Άρφα^άδ  εν  τοΊς  ορεσι  'Ρα- 
—  γαύ,  και  κατηκόντισεν  αντον  εν  τοις  σιβύναις  αύτοΰ,  και  έξωλε- 

ι6  θρευσεν  αυτόν  εως  της  ημέρας  εκείνης.    16 και  άνεστρεψεν  μετ  αυ- 
τών αύτός  και  η  δυναμις  αντοΰ  εφ  ημέρας  εκατόν  ε'ικοσι. 

II    ι        ΙΚαϊ  εν  τώ  ετει  τώ  όκτωκαιδεκάτω,  δευτέρα  καϊ  είκάδι  τον  πρώτον 
μηνός,  εγένετο  λόγος  εν  οϊκω  Ναβονχοδονοσόρ  βασιλέως  Άσσυρίων 

2  εκδικησαι  πάσαν  την  γην  καθώς  ελάλησεν.  2 και  σννεκάλεσεν  πάν- 
τας  τους  θεράποντας  αντον  και  πάντας  τους  μεγιστάνας  αύτοΰ,  και 
εθετο  μετ    αυτών  το  μυστηριον  της  βουλής  αυτόν,  και  σννετελεσεν 

3  πάσαν  την  κακ'ιαν  της  γης  εκ  τον  στόματος  αύτοΰ·  3 και  αύτόί  έκρι- 
ναν  όλεθρεΰσαι   πάσαν   σάρκα  οι  ούκ   ηκολουθησαν  τώ  λόγω  τοΰ 

4  στόματος  αύτοΰ.  4 και  εγενετο  ως  σννετελεσεν  την  βονλην  αύτοΰ, 
εκάλεσεν  Ναβονχοδονοσόρ  βασιλεύς  Ασσνρίων  τον  Ολοφερνην  άρχι- 

(5*)     στράτηγον  της  δυνάμεως  αύτοΰ,  δεύτερον  οντα  μετ  αύτόν,  (5α>καί 
—  5  εϊπεν   προς  αύτόν   5  Ύάδε  λέγει  ό  βασιλεύς  ό  μέγας,  ό  κύριος 

πάσης  της  γης  Ιδού  σύ  εξελεύστ)  εκ  τοΰ  προσώπου  μου,  και 
λημ^τη  μετά  σεαυτοΰ  άνδρας  πεποιθότας  εν  ισχύι  αύτών,  πεζών 

είς  χιλιάδας   εκατόν  είκοσι  και   πλήθος  "ίππων  συν  άναβάταις 
(51*)  6  μυριάδας  δεκα  δύο,  6 και  έξελεύστ)  είς  συνάντησιν  πάστ]  τη  γη  επι 
—  7  δυσμάς,  ότι  ηπείθησαν  τώ  μηματι  τοΰ  στόματος  μου·  7  και  ετοι- 

μάζειν  γην  και  ύδωρ,  οτι  εξελεύσομαι  εν  θνμώ  μου  επ*  αύτούς, 
και  καλύπτω  πάν  το  πρόσωπον  της  γης  εν  τοις  ποσιν  της  δννά- 

8  μεώς  μου,  και  δώσω  αύτονς  είς  διαρπαγην  αύτοΐς·  8 και  οι  τραν- 

13  βασιλέα]  ρΓ  τον      |  ανεστρεψεν]  ανετρείψΐν  Κ  |  την  δνναμιν]  Οϊϊΐ  την  Κ  |  ̂. 
οηΐ  πάντα  Κ*  (ΗςΛ  |  άρματα]  χρήματα  ̂   14  επρονομενσεν  ΚΑ 
15  ίλαββν  ΚΑ  |  ορεσιν  Κ  ορεσει  Α  |  σιβυναις]  ζιβυναις  Βα1)Κ€:ιΑ  |  εξωλοθρ. 
Β13  |  εκείνης]  ταύτης  Κ  16  μετ  αντων]  αντος  (εις  Νινενη  αυτός  Α)  και  πας  ο' 
σν\μικτος  (σνμμ.  Α)  αντον  πλήθος  ανδρών  πολεμιστών  πολυ  (πολύν  Αχ(νκ1')  σφο- 

δρά" και  ην  εκει  ράθυμων  {ραμνθων  Α*)  και  ευωχουμενος  ΚΑ  II  1  βασι- 
λέων] βασιλεύς  Α  3  ολοθρευσαι  Κ  5  οιτι  συ  Κ  |  τον  πρόσωπον]  οιτι  του 

Κ  |  οιη  β  υ  Κ  |  οιτι  και  πλη()ο$  Κ*  (Ηαο  κ  π\.  Κε·3)  |  μυριάδας]  χιλιάδας  Βη1)Α 
χειλιαδες  Κ*  (-δα$  Κ€,&)  |  δεκα  δυο]  ιβ'  Κ  6  σνναντησιν]  υπαντησιν  Κ  | 
παση  τη  γη]  πάσης  της  γης  Κ  |  δυσμαις  Κ  7  και  ι°]  +  α\παγγελεις  αντυις  \ 
Β35ΚΑ  |  ετοιμαζειν]  +  μοι  Κ0·3 
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Β  ματίαι  αντών  πΧηρώσονσιν  τάς  φάραγγας  αυτών  και  τους  χεί- 
μαρρους, και  ποταμός  επικΧυζων  τοις  νεκροϊς  αυτών  πΧηρωθη- 

σεται·  9  και  άξω  την  αίχμαΧωσίαν  αυτών  ίϊτ\  τα.  άκρα  πάσης  της  9 
γης.     10  συ  δε  εξεΧθών  προκαταΧτ/μψη  μοι  πάν  οριον  αυτών,  και  ίο 
εκδώσονσίν  σοι  εαντονς,  και  διατηρήσεις  εμο\  αυτούς  εϊς  ημεραν 

εΧεγμοΰ  αυτών  ι*εττ\  δε  τους  άπειθοϋντας  ου  φείσεται  ό  δφθαΧ-  ιι  (6») 
μός  σου,  δούναι  αυτούς  εις  φόνον   και   άρπαγην   εν   πάση  τη  — 
γη  σον.     12 οτι  ζών  εγώ  και  το  κράτος  της  βασιΧείας  μου,  ΧεΧά-  ΐ2 
Χηκα  και  ποιήσω  ταύτα  εν  χειρί  μου.     13 και  σι)  δε  ού  παραβηση  13 
εν  τι  τών  ρημάτων  του  κυρίου  σον,  αλλά  επιτεΧών  επιτεΧεσεις 
καθότι   προστεταχά   σοι,    καί    ου    μακρύνεις   του    ποιησαι  αυ- 

τά. 14 Και  εζηΧθεν  ΌΧοφερνης  από  προσώπου  του  κυρίου  14  (7) 
αυτού,  και  εκάΧεσεν  πάντας  τους  δυνάστας  και  τους  στρατηγούς 

και  επιστατας  της  δυνάμεως  Α,σσουρ,  15  και  ηρίθμησεν  εκλεκτούς  ι5 
άνδρας  εις  παράταζιν,  καθότι  εκεΧευσεν  αυτώ  ό  κύριος  αυτόν, 

εις  μνριάδας  δεκα  δύο  και  ιππείς  τοξότας  μνρ'ιονς  δισχϊλίους,  — 
16 και  διεταξεν  αύτούς  όν  τρόπον  ποΧεμου  πΧηθος  συντάσσεται.  ι6 
17  και  'εΧαβεν  καμηΧονς  και  ονονς  και  ημιόνονς  εις  την  άπαρτίαν  17(8) 
αντών,  πΧηθος  ποΧν  σφόδρα,  και  πρόβατα  και  βόας  και  αίγας 

εϊς  την  παρασκενην  αντών  ων  ονκ  ην  αριθμός,  18 και  επισιτισμόν  ιδ  (9^0) 
παντϊ  άνδρϊ  εις  πΧηθος,  και  χρνσίον  και  άργνριον  εξ  οίκου  βασι- 
Χεως  σφόδρα.     19 και  εζηΧθεν  αύτός  και  πάσα  ή  δύναμις  αυτόν  19  (ιι) 
6ΐϊ  πορε'ιαν  τον  προεΧθείν  βασιλέως  Ναβονχοδονοσόρ  και  καΧνψαι 
πάν  τό  πρόσωπον  της  γης  προς  δνσμαις  εν  άρμασι  και  ίππεν- 
σι  και  πεζοϊς  επιΧεκτοις  αυτών.     20  και  ττολύί  ό  επίμικτος  ως  2ο 
ακρίϊ  συνεξήΧθον   αυτοίς,  και  ώς  η  άμμος  της  γης,  ου  γαρ  ην 

αριθμός  από   πΧηθους  αυτών.    21  και  επήΧθον  εκ  Νινευή  όδόν  2ΐ  (12) 
τριών  ημερών  επ\  πρόσωπον  του  πεδίου  ΒαικτειΧαίθ,  και  επε- 

στρατοπεδενσαν  από  ΒαικτειΧαίθ  πΧησίον  τον  ορονς  τον  επ*  αρι- 

(Α       8  τους  χείμαρρους]  πας  χιμ.  Η     10  προκατάληψη  Β5  ("  ιιί  0.1Ϊ3.5  ")  προσκατα- 
λημψη  Α  |  σοι  εαυτούς]  αυτούς  Κ  (σοι  εαντ.  ̂ ε·&)  11  δούναι]  ρΓ  του  ΚΑ 
12  ζω  Κ  |  λελαληκα]  ρΓ  οσα  Κ  °·Λ  13  αλλ  ΚΑ  [  μακρύνει  Α*  ($  5υρ6Γ50Γ 
•Α1)  14  επιστατας]  τους  σατραττας  Κ*  (α  ι°  Κ^  +  και  επιστατας  Κε·3 
15  εκελευσεν]  προσεταξεν  ΚΑ  |  δεκα  δυο]  δώδεκα  Κ  16  πλήθος  πολέμου 
Κ  17  ημιονους]  μ  ρ  ιό  υ  Α?νίά  18  οπι  ε£  οίκου  βασ.  σφοδρά  Κ* 
(η3Ό  εξ  οίκου  του  βασ.  πολύν  σφοδρά  Κε·3)  |  σφοδρά]  ρΓ  πολυ  Α  19  η 
δυν.  αυτού  πασα  Κ  |  οπι  και  3°  Α  |  αρμασιν  Κ  |  ιππευσιν  Κ  20  ο  επιμ.] 
οπι  ο  Κ  |  ακρις]  ρτ  η  Κ  |  συνεξηλθεν  Κ  21  επηλθον]  απηλθον  Κ* 
εζηλθον  Κ0·*  εξηλθεν  Α  |  Βαικτειλαιθ]  Βαιτουλια  Κ*  (Βεκτιλεθ  Κε·3)  Β<τκτελε0 
Α  |  απο  Β.  πλησίον]  απέναντι  Κ  απο  ΙΙακταλαι  πλ.  Α  |  του  επ  αρ.]  εν  αρ.  Κ 
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πι  3 

—  22  στερά  της  άνω  Κιλικίας.    22 και  εΧαβεν  πάσαν  την  δυναμιν  αύτού,  Β 
τους  πεζούς  και  τούς  ιππείς  κα\  τα.  άρματα  αντοΐ),  και  άπηΧθεν 

(13)  23  εκείθεν  εις  την  όρινην.    23  και  διέκοψαν  το  Φούδ  κα\  Αούδ,  και 
επρονόμευσαν  νιους  πάντας  'Ρασσείς  και  υιούς  ΊσμαηΧ  τούς  κατά 

(14)  24  πρόσωπον  της  έρημου  προς  νότον  της  ΧαΧδαίων.     24  και  παρηΧ- 
θεν  τον  Έύφράτην  και  διηΧθεν  την  Μεσοποταμίαν,  και  διεσκαψε 

πάσας  τάς  πόΧεις  τάς  ύψηΧάς  τάς  επι  του  χειμάρρου  'Αβρωνά 
(15)  25  εως  του   εΧθείν  επί  θάΧασσαν.     25  και  κατεΧάβετο  τα.  ορια  της 

Κιλικίας,  και  κατέκοψε  πάντας  τούς  άντιστάντας  αντώ,  και  ̂ λ- 
θεν  εως  ορίων  Ίάφεθ  τα  προς  νότον  κατά  πρόσωπον  της  Άρα- 

(ιό)  26  βίας.  26  και  εκύκλωσεν  πάντας  τούς  υιούς  Μαδιάμ,  και  ενεπρησεν 
τά   σκηνώματα  αυτών,    και  επρονόμευσεν   τάς  μάνδρας  αύτών. 

(17)  27  27 και  κατεβη  εις  πεδίον  Δαμασκού  εν  ημεραις  θερισμοΰ  πυρών 
—  και  ενεπρησεν  πάντας  τους  αγρούς  αύτών,  τά  ποίμνια  και  τά 

βουκόΧια  εδωκεν  εις  άφανισμόν,  και  τάς  πόΧεις  αύτών  εσκνλευ- 
σεν    και  τά   πεδία   αύτων    έξελίκμησεν,    και   επάταζεν  πάντας 

ιδ)  28  τούς  νεανίσκους  αύτών  εν  στόματι  ρομφαίας.  28  Και  επε- 
πεσεν  φόβος  και  τρόμος  αύτού  επί  τούς  κατοικοΰντας  την  παρα- 

—  Χίαν,  τούς  οντάς  εν  Σιδώνι  καϊ  Ύυρω,  και  τούς  κατοικοΰντας 
Άσσούρ  και  Όκεινά,  και  πάντας  τούς  κατοικοΰντας  \εμνάαν, 

και  οι  κατοικούντες  εν  Άζώτω  και  5 ΑσκάΧωνι  εφοβηθησαν  αύτον 
II   (ι*)  ι  σφόδρα.  *Και   απέστειλαν    προς   αύτον    αγγέλους  λόγοις 
\2-6)  2  είρηνικοίς  λέγοντες  2 Ιδού  ημείς  οι  παίδες  Ναβουχοδονοσορ  βασι- 

λέως  μεγάλου    παρακείμεθα   ενώπιον    σου,   χρήσαι  ημίν  καθώς 
3  άρεστόν  εστίν  τω  προσώπω  σου·  3 ιδού  αί  επαύλεις  ημών  και  πάν  · 

23  το  Φοι/δ]  τους  Φ.  ΚΑ  |  επρονόμευσεν  ΚΑ  |  νιους  παντας]  αυτούς  παντας  ΝΑ 
και  τονς  νιους  Κ  |  Ραασσβυ  Κ  |  Ισμαήλ]  Μαηκ  Κ*  (Ισμ.  Κ^3)  |  τους  κατα]  ονα τους  Κ  |  Χαλδαιων]  Χελεων  ΚΑ        24  παρηλθεν]  διεβη  Κ  [  διηλθεν]  παρηλθεν 
Κ  |  διεσκαψε]  κατεσκαψεν  ΚΑ  |  πάσας  τας]  ϊη  π,  τ  γο.5  αΠη  Β?  |  Αβρωνα]  Χε- 
βρων  Κ  |  θάλασσαν]  ρΓ  την  Κ  2δ  προκατελαβετο  Κ  |  ορια]  ορη  Κ  |  κατε- 
κοφεν  ΚΑ  |  αντιστατας  Α*  {ν  βιιρεΓδΟΓ  Α1)  |  Ιαφεθ]  α  δαρ  Γαδ  Α3  |  τα  προς] 
του  προς  Κ  26  ενεπρησεν]  ρ  δΐΐρ  Γαδ  Α*  27  τα  ποίμνια]  ρτ  και  ΚΑ  | 
έδωκαν  Κ  |  οιτι  εν  7°  Κ  28  επεπεσεν]  επεσεν  ΚΑ  |  φόβος  και  τρόμος  αυτού] 
φ.  αυτού  και  τρ.  Κ  ο  φ.  και  ο  τρ.  αυτού  Α  |  την  παραλιαν]  την  π  δυρ  ταδ 
Α*  |  Ύυρω]  ρτ  εν  ΚΑ  |  Ασσοι;/)]  Σουρ  Β3^Κ3?3  ΐ)·  ̂ Α  Τουρ  Κ*  |  Οκεινα... 
Τεμνααν]  Αμμα]  Κ*  τους  Κιναιους  και  παντας  τους  κατοικονντας  Ιεμναα  Κ0·3  | οι  κατοικονντες]  τους  κατοικουντας  Κ  |  Ασκαλωι/ι]  +  και  Τάξη  Κ  III  2  οιδε 
Κ*  (ιδοι;  Κ^-'1)  |  παίδες]  +  σου  παίδες  Κ  |  μεγάλου]  ΐη  β  Γαδ  αΐίς  Β?  |  παρεκει- 
μεθα  Κ*  (τταοακ.  Κ0  3)  |  οιτι  σον  ι°  Κ*  (ΙιαΙ)  Κ€·3)  |  ογπ  χρησαι..  .αρεστον  Κ  Ι 
αρεστον  εστίν]  ν  εστ  δυρ  Γαδ  Α1·  \  τω  προσωπω]  εν  προσ.  Κ*  2 — 3  οηι 
εν  προσωπω...  προ  προσώπου  σου  Κ0·3  (Ηαΐ)  Κ*ς1))  3  ημων  ι°]  +  και  πας 
τόπος  ημων'  Α  |  οηι  και  παν  πεδίον... των  σκηνών  ημων  Κ 

8ΕΡΤ.  π.  785  3  ° 



πι  4 10ΥΔΕΙΘ 

Β  πεδίον   πυρών   και  τά  ποίμνια  και  τα  βονκόλια  και  πάσαι  αι 
μάνδραι  των   σκηνών   ημών   παράκεινται   προ   προσώπου  σον, 

χρησαι   καθ*  6  αν  άρεσκη   σοΐ'  4 ιδού   και  αι  πόλεις  ημών  και  4 
οι  κατοικοΰντες  εν  αυταις  δούλοι  σοί  είσιν,  (Χθων  άπάντησον 
αύταϊς  ως  εστίν  αγαθόν  εν  οφθαλμοϊς  σον.    5  και  παρεγενοντο  5  (ι*) 
οι  άνδρες  προς    Ολοφερνην  και  άπηγγειλαν  αυτώ  κατά  τα  ρή- 

ματα ταύτα.    6 και  κατεβη  επι  την  παραλίαν  αυτός  και  η  δνναμις  6  (7,8) 
αντού,  και  εφρονρωσε  τάς  π  όλ6ΐί  τάς  ύψηλάς,  και  ελαβον  εζ 
αυτών  εις  συμμαχίαν  άνδρας  επίλεκτους·  7  και  εδεξαντο  αυτόν  η  {Φ,\ο) 
αυτοί  και  πάσα  η  περίχωρος  αυτών  μετά  στεφάνων  και  χορών 

και  τύμπανων.    8και  κατεσκα^τεν  πάντα  τά  ορια  αυτών,  και  τά  8  (12,13) 
άλση  αυτών  εξεκοψεν  και  ην  δεδομενον  αυτώ  εζολεθρευσαι  πάν- 
τας  τους  θεούς  της  "γης,  οπως  αυτώ  μόνω  τώ  Ναβουχοδονοσόρ 
λατρεύωσι  πάντα  τά  εθνη,   και   πάσαι  αι  γλώσσαι  και  πάσαι 
αι  φυλαϊ  αυτών  επικαλεσωνται  αυτόν  εϊς  θεόν.     9 και  ηλθεν  κατά  9  (ΐ4>ΐ5) 

πρόσωπον  'Έσδραηλών  πλησίον  της  Αωταίας,  η  εστίν  απέναντι 
του  πρ'ιονος  του  μεγάλου  της  Ιουδαίας,  10  και  κατεστρατοπεδεν-  ίο 
σαν  ανά  μέσον  Ταιβαι   και   Σκνθών  πόλεως,  και  ην  εκεϊ  μήνα 
ημερών  εις  το  σνλλεξαι  πάσαν  την  άπαρτίαν  της  δννάμεως  αυτού. 

ϊΚαι  ήκουσαν  οι  υίοι  Ισραήλ  οι  κατοικούντες  εν  τη  Ιουδαία  ι   (1,2)  IV 
πάντα  οσα  εποίησεν  Όλοφερνης  τοΊς  εθνεσιν,  ό  αρχιστράτηγος 

.  Ναβουχοδονοσόρ  βασιλέως  '  Ασσυρίων,  και  ον  τρόπον  εσκΰλευ- 
σεν  πάντα  τά  ιερά  αυτών  και  εδωκεν  αύτά  εις  άφανισμόν  2 και  2 
ε'φοβήθησαν  σφόδρα  σφόδρα  από  προσώπου  αυτοί),  και  περ\  Ίε- 
ρονσαλήμ  και  τον  ναού  Κνρίον  θεού  αυτών  εταράχθησαν.     3  οτι  3  - 
προσφάτως  ησαν  άναβεβηκότες  εκ  της  αιχμαλωσίας,  και  νεωστι 
πάς  ό  λαός  συνελελεκτο  της  Ιουδαίας,  και  τά  σκεύη  και  το  θυσι- 
αστήριον  και  ό  οίκος  εκ  της  βεβηλώσεως  ήγιασμενα  ην.     4 και  4(3) 
απέστειλαν  εις  πάν  οριον  Σαμαρίας  και  Κωνά  και  Βαιθωρών  και 

ΝΑ       3  προσώπου  σου  δΐιρ  ταδ  εί  ΐη  πι§  Α3  \  χρησαι]  +  ημιν  Κ  03  |  οπι  αν  Κ  | 
αρέσκει  Κ  4  Οίτι  και  ι°  Κ  |  σοι]  σον  ΚΑ  5  άνδρες]  +  της  πόλεως  Κ 
6  παραλιαν]  επαρχιαν  Α  |  εφρονρησεν  ΚΑ  |  ελαβεν  ΚΑ  |  σννμαχιαν  Κ*  (συμμ. 
5<α.ΐ)(ν>ά))  7  αυτών]  αντης  Κ*  {-των  Κ0·3)  8  και  3°]  οτι  Κ  |  εξολοθρενσαι 
Α  |  οπι  παντας  Κ  |  θεούς]  φόρους  Κ  |  οπι  μονω  Κ  |  λατρευσωσιν  Κ  Χατρενσι 
Α  |  γλωσσαι  κ.  πασαι  αι  φυλαι]  φυλαι  κ.  αι  γλωσσαι  Κ  7λ·  κ·  ο.ι  φ.  Α  \  εττι- 
καλεσονται  Κ  9  Εσδρηλων  Ν0·3  (Έσδηρλων  Κ*)  Α  |  Αωτεας  Α  |  ΟΠΟ  η 
εστίν... Ιουδαίας  Κ*  (η;Λ  Κ^3)  10  Ταιβαι]  Ταιβαν  Κ  Ύαιβά\  Α  \  απαρτιαν] 
στρατιαν  Κ  IV  1  οπι  τοις  εθνεσιν  Κ*  (ηαΙ>  Κ0·3)  |  ο  αρχιστρ.]  οπι  ο  Κ  | 
βασιλέως]  βασιλεύς  Α  |  οιπ  πάντα  1°  Κ  |  ιερα]  ορια  Α  2  οηι  σφοδρά  ι° 
ΚΑ  |  θεου]  ρΓ  του  Κ        3  νεωστει  Κ         4  Σαμαριας  Β* Α]  Σαμάρειας  Β3Ϊ,Κ  | 
Κωΐ'α]  Κωλα  Κ  Κωνας  Κε·3Α  |  Βεθωρω·  Α 
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Βαιλμάιν  και  Ίεμειχώ  και  εις  Χωβά  και  Αίσωρά  και  τον  αύλώνα  Β 
5  Σαλήμ,  5  και  π  μοκατελάβοντο  πάσας  τάς  κομυφάς  τών  όμέων  των 

(4)  υψηλών,  (4)και  έτειχίσαντο  τάς  εν  αύτοϊς  κώμας,  και  παμέθεντο 
εις  έπισιτισμόν   εις   παμασκευήν   πολέμου,   ότι   πμοσφάτως  ην 

(5)  6  τά   πεδία  αυτώι>  τεθεμισμένα.    6 και  εγμαψεν  Ιωακείμ  ό  ιεμεύς 
ό  μέγας,  6ς  ην  εν  ταϊς  ήμέμαις  εν  Ίεμουσαλήμ,  τοϊς  κατοικούσι 
Βαιτουλουά  και  Βαιτομαισθάιμ,  η  έστιν  απέναντι  Έσμηλών  κατά 

(β)  7  πμόσωπον  του  πεδίου  του  πλησίον  Αωθάειμ,  7 λέγων  διακατα- 
σχειν  τάς  αναβάσεις  της  όμινης,  οτι  δι  αυτών  ην  η  είσοδος  εις 
την  Ίουδαίαν  και  ην  εύχεμώς  διακωλύσαι  αυτούς  π μοσ βαίνοντας, 

στενής  της  πμοσβάσεως  ούσης,   έπ'  αν  δ  μας  τους   πάντας  δύο. 
(7)  8  8 και  εποίησαν  οι  νιοι  Ισμαήλ  καθά  σννέταξεν  αυτοΊς  Ιωακείμ 

ό  ιεμεύς  6  μέγας  και  ή  γεμουσία  παντός  δήμου  Ισμαήλ  οι  έκά- 
(δ)  9  θηντο  εν  Ίεμουσαλήμ.  9  Και  άνεβόησαν  πάς  άνήμ  Ισμαήλ 

π  μος  τον  θεον  εν  εκτενεία  μεγάλη,  και  έταπεινουσαν  τάς  ψυχάς 

(ςί*ή  ίο  αυτών  εν  εκτενεία  μεγάλη,  Ι0αύτοί  και  αί  γυναίκες  αύτών  ̂   και 
τά  νήπια  αυτών  και  τά  κτήνη  αυτών  και  πάς  πάμοικος  ή  μισθω- 

τός και  άμγυμώνητος  αύτών  επέθεντο  σάκκους  επ\  τάς  όσφύας 

ιι  αύτών.     11  και  πάς  άνήμ  Ισμαήλ  και  γυνή  και  παιδία,  οι  κατοι- 
κοΰντες  εν  \εμουσαλήμ,  επεσον  κατά  πμόσωπον  του  ναού,  και 
εσποδώσαντο  τάς  κεφάλάς  αύτών,   και  επέτειναν  τους  σάκκους 

ΐ2  αυτών   κατά  πμόσωπον  Κυρίου,   12 και  το  θυσιαστήμιον  σάκκω 
(ίο*5)    πεμιέβαλλον  (ιο1))καί  εβόησαν  π  μος  τον  θεον  Ισμαήλ  ομοθυμαδόν 

εκτενώς,  τού  μή  δούναι  εις  διαμπαγήν  τά  νήπια  αύτών  και  τάς 
γυναίκας  είς    πμονομήν  και  τάς  πόλεις  της  κλημονομίας  αύτών 

4  Βαιλμαιν]  Αβελμαιν  Ν  Βελμ.  Α  \  Ιεριχώ  ΒΒ  ("  ιιΐ  αΐϊαδ")  Ειεριχω  Α  |  «Α 
Χωβά]  Χαβα  Κ  |  Αισωρα]  Αρα\σουσια  Κ*  Αισωρα  (νεί  ροΐίιΐδ  Αισωραα)  Λ 
δ  ετειχισαντο  Βα1>  (ετιχ.  Β*)]  ετιχισαν  ςΚ  ετειχεισαν  Α  6  εγρα^εν] 
ηκουσεν  Κ*  (^7Ρ·  ̂ ο  :ι)  |  ος  ην  εν  ταις  ημεραις  εν\  εν  ταις  ημεραις  Κ*  ος  ην 
εν  ταις  εκειναΐϊ  Κ'"1·0  |  κατοικουσϊ\  Κ  \  Βαιτουλονα]  Βαιτονλια  Κ  Βετυλουα 
Α  |  οη  και  Βαιτομαισθάιμ... Έσρηλων  Κ  |  Βετομεσθαιμ  Α  \  Εσρηλων]  Εσε- 
ρηχω\  Α  |  οιτι  του  πεδίου  του  πλησίον  Κ  7  η  είσοδος]  οδος  Η  |  αυτούς 
προσβαινοντας]  τους  προβ.  0.  \  της  προσβάσεως]  αναβάσεως  Κ*  διαβάσεως  &\ε·α της  διαβ.  Α  |  οιη  τους  παντας  Κ  8  οιτι  Ιωακείμ  Χ  |  δήμου]  λαου  Α 
9  ανεβοησαν]  εβοησαν  Χ  |  εκτενια  (ι°)  Χ  |  ίταπινωσαν  Κ  |  αιτών]  +  νηστια 
μεγάλη  Κε·3  |  οιτι  εν  εκτενεία  μεγάλη  (·2°)  Κ  10  η]  και  ΚΑ  |  οηι  αυτών 
4°  Κ  |  επεθεντο]  ρΓ  και  Κ  11  παίδια]  ρΓ  τα  ΚΑ  [  οιτι  οι  κατοικουντες  (ΐ' 
Ιερ.  Κ*  (Ηαο  Νς·3)  ρτ  και  Α  |  επεσον]  έπεσαν  Κ  επεθεντο  Α  11 — 12  κϋ 
και  δΐιρ  ταδ  Βαϊ6  12  Ουσιαστηριον]  θυσιαστ  δΐιρ  ταδ  Β3ΐ>  |  περκβαλον 
Β3ςΚΑ  |  εβοησαν]  ανεβοησαν  Κ  |  οιτι  εκτενωί  Κ  |  γυναίκας]  +  αυτών  Κ  |  οηι 
αυτών  2°  Κ*  (ΗαΙί  Κ€·*) 
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Β  6*$·  άφανισμον  και  τα.  άγια  είς  βεβηλωσιν  κα\  ονειδισμόν,  έπί- 
χαρμα  τοϊς  εθνεσιν.     13  και  είσηκουσεν  Κύριος  της  φωνής  αυτών  13  - 
και  έσειδεν  την  θλίψιν  αυτών  και  ην  6  λαος  νηστεύων  ημέρας 
πλείους  έν  πάση  τη  Ιουδαία,  και  Ιερουσαλήμ  κατά  πρόσωπον 

τών   αγίων   Κυρίου  ΐΐαντοκράτορος.     14 και  Ίωακε\μ  ό  ιερεύς  ό  14  (ιι,9&) 
μέγας  και  πάντες  οι  παρεστηκότες  ενώπιον  Κυρίου,  ιερείς  και  οί 
λειτουργούντες  Κυρίω,  σάκκους  περιεζωσμένοι  τάς  όσφύας  αυ- 

τών   προσέφερον   την   όλοκαύτωσιν  του  ένδελεχισμού   και  τας  - 
ευχάς  και  τα.  εκούσια  δόματα  του  λαού,  15  και  ην  σποδός  έπ\  τάς  15  (16,17) 
κιδάρεις  αυτών  και  έβόων  προς  Κύριον  έκ  πάσης  δυνάμεως,  εις 
αγαθόν  έπισκέψασθαι  πάν  οίκον  Ισραήλ. 

1Κα\  άνηγγέλη  Όλοφέρνη  αρχιστράτηγο)  δυνάμεως  Άσσοΰρ  διότι  ι  V 
οι  υιοί  Ισραήλ   παρεσκευάσαντο  εις  πόΧεμον,  και  τάς  διόδους  της 
υρινής  συνέκλεισαν  και  έτείχισαν  πάσαν   κορυφην   ορούς  υψηλού, 

και  εθηκαν  εν  τοις  πεδίοις  σκάνδαλα.    2 και  ώργίσθη  θυμώ  σφόδρα,  2 
και  εκάλεσεν   πάντας  τους  άρχοντας   Μωάβ   και  τούί  στρατηγούς 

' Αμμων   και    πάντας    σατράπας   της    παραλίας,   3  και  είπεν  αύτοις  3 
Αναγγείλατε  δη  μοι,  υιοί  Χανάαν,  τις  ό  λαος  ούτος  ό  καθήμενος 
εν  τη  ορινη,  και  τίνες  άς   κατοικοϋσιν  πόλεις,  και  το  πλήθος  της 
δυνάμεως  αυτών,  και  εν  τίνι  το  κράτος  αυτών  και  η  ισχύς  αύτών, 

και  τις  άνέστηκεν  έπ'  αύτών  βασιλεύς  ηγούμενος  στρατιάς  αύτών, 
4 και  δια  τί  κατενωτίσαντο  του  μη  ελθείν  εις  άπάντησίν  μοι  παρά  4 
πάντας  τούς  κατοικοϋντας  εν  δυσμαϊς.  5  Και  είπεν  προς  αύτόν  5 
Άχιώρ  6  ηγούμενος  πάντων  υιών  Άμμων  Άκουσάτω  δη  λόγοι/  ό 
κύριος  μου  εκ  στόματος  του  δούλου  σου,  και  άναγγελώ  σοι  την 
άληθειαν  περϊ  του  λαού  ος  κατοικεί  την  όρινήν  ταύτην  πλησίον 
σου  οίκοΰντος,  και  ουκ  έζελευσεται  ψεύδος  έκ  του  στόματος  του 

δούλου  σου.  6ό  λαός  ούτός  είσιν  απόγονοι  Χαλδαίων  7 και  παρώ-  ̂  
κησαν  το  πρότερον  εν  τη  Μεσοποταμία,  οτι  ουκ  έβουλήθησαν  ακο- 

13  εσειδεν]  ως  ειδεν  Β3*3  εισιδεν  ιδεν  £\α·Ά  εισειδεν  Α  |  τη  Ιουδαία]  γη 
Ιούδα  ̂   |  Ιερουσαλήμ]  οι  εν\  Ιερουσαλήμ  επε\σον  Κ  |  ΤΙαντοκρατορος]  ρΓ  του  Α 
14  οιτι  ο  μέγας  Κ*  (ηαο  Κ03)  |  οηι  ιερεις.,.Κυριω  ^  |  οηι  και  β°  Α  |  περι- 

εζωσμένοι σακκους  &\  |  προσέφερον]  προσφεροντες  Κ  |  οιτι  και  τας  ευχας.,.τον 
λαου  1$  15  και  ην]  και  η  5υρ  Γ3.5  Β1Ϊ3ΐ>  |  παν]  πάντα  Κ         VI  δΐ'- 
ναμεως]ρν  της  Κ  |  οι  νιοι]  οηι  οι  Α  |  και  2°]  κατα  ̂ *  (και  (νκΐ))  |  ορινης]  ϊη 
ο  Γ3.5  3.\ΐ€[  Β?  |  εθηκα  Α*  (ν  δΐιρεΓδΟ"  Α1)  2  στρατηγούς]  +  υιούς  (υς  υι  δΐιρ 
Γα$)  ΑΆ  |  οηι  και  παντας  σατραπας  της  παράλιας  Κ  3  ογπ  δη  Ν  |  υιοι]  ρ  γ 
οι  |  ούτος  ο  καθήμενος]  ενκαθημενος  ούτος  Κ  |  άνεστηκεν]  καθεστηκεν  Ν  |  επ 
αυτών  βασ.]  βασ.  επ  αυτών  ̂   |  βασιλεύς]  ρν  ο  Α  |  οηι  ηγουμ.  στρατιάς  αυτών 
&  |  στρατειας  Α  4  μοι]  μου  £<  5  λαου]  +  τούτου  Α 
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Χουθησαι  τοίς  θεοις  τών  πατέρων  αυτών  οι  έγένοντο  εν  γη  ΧαΧδαίων.  Κ 

(9)    8  8  €ξ£βησαν    έζ    οδού   τών   γονέων    αυτών   (9)και  προσεκύνησαν 
τώ  θεώ  του  ουρανού,  θεώ  ω  επέγνωσαν   κα\  έξέβαΧον  αυτούς 
από    προσώπου    τών    θεών    αυτών,    κα\    εφυγον    είς  Μεσοπο- 

9  ταμίαν,    και    παρωκησαν    έκεϊ   ημέρας    ποΧΧάς.     9 και    είπεν  ό 
θεός  αυτών   έξεΧθείν   έκ  της   παροικίας  αυτών   και  πορευθηναι 
είς  γην  Χανάαν  και  κατώκησαν  έκεϊ,  και  έπΧηθύνθησαν  χρυσίω 

ίο  και  άργυρίω  και  εν  κτηνεσιν  πολλοίς  σφόδρα.     Ι0και  κατέβησαν 
εϊς    Α'ίγυπτον,    έκάΧυψεν   γαρ  το   πρόσωπον   της  γης  Χανάαν 
Χιμάς,  και  παρωκησαν  έκεϊ  μέχρις  ου  διετράφησαν  και  έγένοντο 
εκεϊ  εις  πΧηθος  ποΧύ,  και  ουκ   ην   αριθμός  του  γένους  αυτών. 

(ίο)  ιι  11  και  έπανέστη  αύτοϊς  ό  βασιΧευς  Αιγύπτου,  και  κατεσοφίσαντο 
αυτούς   εν   πόνω   και  πΧίνθω,  εταπείνωσαν   αυτούς   και  εθεντο 

ΐ2  αυτούς  είς  δούΧους.     12 και  άνεβόησαν  προς  τον  θεον  αυτών,  και 

(ιι*)     έπάταζεν  γην  Αιγύπτου  πΧηγαις  εν  α'ις  ούκ  ην  'ίασις·  (1ια)και  έξέ- 
(12)  13  βαΧον  αυτούς  οι  Αιγύπτιοι  από  προσώπου  αύτών.     13  και  κατε- 

[-ιό)  14  ζηρανεν  ό  θεος  την  έρυθράν  θάΧασσαν  έμπροσθεν  αύτών,  14  και 
ηγαγεν  αυτούς  εις  όδόν  του  Σεινά  και  Κάδης  Έαρνψ  και  έξέβαΧον 

(20)  15  πάντας  τούς  κατοικοΰντας  εν  τη   ερημω,   15 και   ωκησαν   εν  γη 
' Άμορραίων,  και  πάντας  τούς  Έσεβωνείτας  έξωΧέθρευσαν  εν  τη 
ισχύι  αύτών  και  διαβάντες  τον  Ίορδάνην  έκΧηρονόμησαν  πά- 

ι6  σαν  την  ορινην.  16 και  έξέβαΧον  έκ  προσώπου  αύτών  τον  Χα- 
ναναΐον  και  τον  Φερεζαϊον  και  τον  ̂ Ιεβουσαϊον  και  τον  Ί,υχέμ 
και   πάντας  τούς  Τεργεσαίους,  και  κατώκησαν  εν  αύτη  ημέρας 

(21)  17  ποΧΧάς.     '7και   εως  ούχ  ημαρτον  ενώπιον  του  θεού  αύτών,  ην 
μετ  αύτών  τα  αγαθά,  οτι  θεος  μισών  άδικ'ιαν  μετ   αύτών  εστίν 

(22)  ιδ  ι8οτ€  δε  απ  έστησαν  άπο  της  οδού  ης  διέθετο  αύτοις,  έζωΧεθρεύ- 
θησαν  έν  ποΧΧοις  ποΧέμοις  έπ\  ποΧύ  σφόδρα,   και  ηχμαΧωτευ- 

-       θησαν   εις  γην   ούκ  Ιδίαν,  και  ό  ναός  του  θεού  αύτών  έγενηθη 

εις  έδαφος,  και  α'ι  πόΧεις  αύτών  έκρατηθησαν  υπό  τών  ύπεναν- 

8  εξεβησαν]  ρΓ  και  Α  +  δε  Ν  |  εξ]  εκ  της  Κ  \  οιή  θεω  2°  Κ        9  ο  θς  δΐιρ  ΝΑ 
γπ.5  Α*  (δεί]  ταδ  ι  νεί  3  ΙΪΙΙ :  Ι^ϊβ  80Γ  εΐ7τεί>  Α* νιΔ)  |  κατοίκησαν  Κ        10  το 
προσ.  της  γης  Χ.  λιμός]  ο  λ.  το  προσ.  τ.  γ.  Χ.  Κ  |  μέχρι  Α  \  τον  γένους]  οη\ 
τον  Κ       11  κατεσοφισατο  ΚΑ  |  εν]  ρΓ  και  Α  |  ττονω]  πηλω  Κ  |  ετα7τει^ωσαν] 
και  εταπινωσεν  Κ  εταπεινωσεν  Α  |  εθετο  Α  12  οιη  και  2°  Α*  (1ιαΙ>  κ 
Ααϊ(π18')  |  παταξον  Α*  (επαταξεν'  Αα?)  |  γην]  ρΓ  πασαν  την  ΚΑ  14  Σι^α 
Ι}1*  15  οίκησαν  Κ  |  εν  γη]  γην  Κ  |  Ιϊσββωνειτας]  ]<]σεβωνιτας  Β'1  Έ>σεβων 
ΚΑ  |  ε^ωλε^ρευσαι/]  ρΓ  και  τταντας  Κ  17  εως]  +  ον  Κ  |  μετ  αντων  ην  Κ  | 
θεος]  ρΐ"  ο  Κ  18  εζολεθρενθησαν  Κ  |  ονχ  ηδιαν  Β*  (ονκ  ώιαν  1>ι1'  ονχ ιδίαν  ΚΑ) 
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Β  τιων.     19  και  νυν  επιστρεψαντες  επ\  τον   θεόν  αυτών  άνεβησαν  ίο  (23) 
*κ  της   διασποράς  ου   διεσπάρησαν  εκεϊ,  κατεσχον  την  Ιερου- 

σαλήμ, ου  το  άγιασμα  αυτών,   και  κατωκίσθησαν  εν  ττ\  όρινη, 

οτι  ην  έρημος.    20  και  νυν,  δέσποτα  κύριε,  ει  μεν  4στιν  άγνόημα  20(24) 
εν  τω  Χαώ  τούτω   και   άμαρτάνουσιν  εϊς  τον  θεόν  αυτών,  και 
επισκεψόμεθα  οτι  εστίν  εν  αύτοϊς  σκάνδαΧον  τούτο,  και  άνα- 

βησόμεθα  και  εκποΧεμησομεν  αυτούς·  21  εΐ  δ'  ουκ  εστίν  ανομία  2ΐ  (25) 
εν   τω  εθνει  αυτών,   παρεΧθετω  δη  6  κύριος,  μη  ποτε  υπερά- 

σπιση 6  κύριος  αυτών  και  ό  θεός  αυτών  ϋπερ  αυτών,  και  εσό- 
μεθα  εϊς  ονειδισμόν  εναντίον  πάσης  της  γης.  22  Και  εγε-  22  (26) 
νετο  ως  επαύσατο  Άχιώρ  ΧαΧών  τους  Χόγους  τούτους,  και 
εγόγγυσεν  πάς  6  Χαός  6  κυκΧών  την  σκηνην  και  περιεστώς·  και 
είπαν  οι  μεγιστάνες  ΌΧοφερνου  και  πάντες  οι  κατοικουντες  την 

παραΧΊαν  και  την  Μωαβ  συγκόψαι  αυτόν  23 Ου  γαρ  φοβηθησό-  23  (27) 
μεθα  από  υιών  ΙσραηΧ'  Ιδού  γαρ  Χαός  εν  ω  ουκ  εστίν  δύναμις 
ούδε  κράτος  εις  παράταξιν  ισχυράν.  24  διό  δή  άναβησόμεθα,  και  24  (28) 
έσονται  εϊς  κατάβρωμα  πάσης  της  στρατε'ιας  σου,  δέσποτα  Όλο- 
φερνη.  1Και  ως  κατεπαυσεν  6  θόρυβος  των  ανδρών  των  ι   (ι)  V 
κύκΧω  της  συνεδρίας,  είπεν  ΌΧοφερνης  αρχιστράτηγος  δυνάμεως 
Ασσούρ  προς    Αχιώρ  εναντίον  παντός   του   δήμου  άΧΧοφύΧων  — 

2 Και  τις  ει   σύ  Άχιώρ   και   προς   πάντας  υιούς  Μωά/3   και  οι  2 
μισθωτοί  'Έφράιμ,  (2)δη  επροφητευσας  εν  ημϊν  καθώς  σήμερον,  (2) 
και   είπας   τό    γένος   Ισραήλ    μη    ποΧεμησαι,    οτι   θεός  αυτών 
ύπερασπιεϊ  αυτών ;  και  τις  ό  θεός  εϊ  μη  Ήαβουχοδονοσόρ ;  ούτος  - 
άποστεΧεΊ  τό  κράτος  αυτού  και  εξοΧεθρευσει  αυτούς  από  προσ- 

ώπου της  γης,  και  ου  ρύσεται  αυτούς  ό  θεός  αυτών  3αλλ'  ημεΐς  3  (3Λ) 
οι  δοίλοι  αύτού  πατάξομεν  αύτούς  ως  ανθρωπον  ενα,  και  ούχ  ύπο-  - 
στησονται  τό   κράτος  τών   Ιππων    ημών.    4  κατακαυσομεν   γαρ  4 

ΝΑ       19  κατεσχον]  ρν  και  ΚΑ  |  ορεινή  Β3,3Ν  |  οτε  Ν*  (οτι  Ν0·3)  21  ει  δ]  ει 
δε  Ν  ιδου  Α  [  αυτών  ι°]  τοντω  Ν  |  παρελθατω  ΝΑ  |  οπι  δη  Α  \  ο  κνριος  (ι0)] 
+  μου  Ν  |  οπι  ο  κύριος  αυτών  και  Ν  |  νπερ]  περί  Α  \  ονειδισμόν]  όνειδος  ΝΑ 
22  Αχειωρ  Α  \  λάλων  Αχ.  Ν  |  κύκλων  την  σκηνην]  κνκλω  της  σκηνής  Α  \ 
οιη  και  3°  Ν*  (Ιιαο  Ν^3)  Α  |  οηι  περιεστως  Ν*  (ηαο  Ν0·3)  |  οιη  πάντες  Ν  | 
κατοικουντες]  κατοικον\  Α*  (+ τες  Α3?(Γη^)  24  καταβρωσιν  ΝΑ  |  στρατιάς 
ΝΑ  VI  1  ειπεν]  ρτ  και  ΝΑ  |  αρχιστράτηγος]  ρν  ο  Α  \  δυνάμεως]  ρν  της 
Α  |  αλλοφύλων]  των  αλλοφ.  και  προς  παντας  τους  υιονς  Μωαβ'"  Α  2  Αχιωρ] 
+  ενάντιος  (ρπιΐ5  εναντίον)  παντός  δήμου  αλλοφύλων  Νε·3  |  οηι  και  προς 
παντας  νιους  Μωαβ  Α  |  Μωαβ  και  5\ιρ  Γ&δ  Β35  |  Εφραιμ]  ρν  τον  Β3Ϊ,ΝΑ  | 
θεος  αντων  (ι0)]  ο  θ~ς  αντων  Ν  ο  θ'ς  Α  \  ο  θεος  (ι0)]  οιη  ο  Ν  |  οντος]  αντος  Ν  | αποστελει]  εξαποστελει  Ν  3  αλλα  Ν  |  παταξομεν]  εξολεθρενσωμεν  Α 
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VI  13 

αυτούς  εν  αύτοις,   και  τα  ορια  αυτών  μεθυσθήσεται  εν  τώ  αιματι  Β 
αυτών,   κα\  τα  πεδία  αυτών  πληρωθήσεται  νεκρών  αυτών  και 

ουκ  άντιστήσεται  το  'ίχνος  τών   ποδών  αυτών  κατά  πρόσωπον 
(4*)     ημών,  αλλ'  απώλεια  άπολούνται,  λέγει  ό  βασιλεύς  ̂ Ναβουχοδο- 

νοσόρ,  κύριος  πάσης  της  γης.     είπεν  γάρ·  ου  ματαιωθήσεται  τά 
5  ρήματα  τών  λόγων  αυτού .     5σύ  δε  Άχιώρ,  μισθωτέ  του  Άμμων, 

ος  ελάλησας  τούς  λόγους  τούτους  εν  ήμερα  αδικίας  σου,  ουκ  οψτ/ 
ετι  το  πρόσωπον  μου  από  της  ημέρας  ταύτης  εως  οϋ  εκδικήσω 

(4*>)  6  το  γένος  τών  εξ  Αιγύπτου-  6  και  τότε  διελεύσεται  6  σίδηρος  της 
στρατείας  μου  και  ό  λαός  τών  θεραπόντων  μου  τάς  πλευράς  σου, 

η  κα\  πεση  εν  τοις  τραυματ'ιαις  αυτών  οταν  επιστρέψωσιν  7  και 
άποκαταστησουσίν  σε  οι  δούλοι  μου  εις  την  όρινην  και  θήσουσίν 

8  σε  εν  μια  τών  πόλεων  τών  αναβάσεων,  8  και  ουκ  άπολή  εως  ου 

(ΰ)  9  εξολεθρευθής  μετ    αυτών.     9 και   ε'Ίπερ   ελπίζεις  τή  καρδία  σου 
οτι  ού  λημφθήσονται,  μη  συμπεσετω  σου  το  πρόσωπον.  ελά- 

(7)  ίο  λησα,  και  ούδεν  διαπεσεϊται  τών  ρημάτων  μου.  10 Και  προσ- 
έταξεν  Ολοφερνης  τοίς  δουλοις  αυτού,  οι  ησαν  παρεστηκότες  εν 
τί]  σκηνή  αυτού,  συλλαβεΊν  τον  Άχιώρ  και  άποκαταστήσαι  αύ- 

(δ)  ιι  τον  εις  Βετυλουά  και  παραδούναι  είς  χείρας  υιών  Ισραήλ.  11  και 
συνελαβον  αυτόν  οι  δούλοι  αυτού  και  ηγαγον  αυτόν  εξω  της 
παρεμβολής  είς  το  πεδίον,  και  άπήραν  εκ  μέσου  τής  πεδινής  είς 
την  όρινην,  και  παρεγενοντο  επ\  τάς  πηγάς  αϊ  ησαν  ύποκάτω 

ΐ2  Βετυλουά.  12 και  ώ?  'ίδαν  αυτούς  οι  άνδρες  τής  πόλεως  ε'πι  την 
κορυφήν  τού  ορούς,  άνελαβον  τά  όπλα  αυτών  και  επήλθον  εξω 

τής  πόλεως  επ\  την  κορυφήν  τού  ορούς·  και  πάς  άνήρ  σφεν- 
δονήτης  διεκράτησαν  την  άνάβασιν  αυτών  και  εβαλλον  εν  λίθοις 

(ο)  13        αυτούς.     13 και  ύποδύσαντες  ύποκάτω  τού  ορούς  εδησαν  τον 
,Αχιώρ   και  άφηκαν  ερριμμενον   υπό  την   ρίζαν  τού  ορούς,  και 

4  ΟΠ1  εν  αυτοις  £ν  |  ορια]  ορη  I  μεθνσθησονται  Α  |  πληρωθήσεται]  πλη- 
σθησεται  Κ  |  νεκρών]  ρΐ"  των  Α  |  οιη  αυτών  40  ̂  |  αντιστησεται]  απα\τησεται 
Κ  |  των  ποδών]  τον  ποδός  &  \  ημών]  ρτ  των  ποδών  Α  |  αλλα  ̂ ίΑ  |  απωλια 
Κ  |  βασιλεύς]  ίη  σιλ  πτ,δ  αΐΐη  Β'ι  \  Ν.  ο  βασιλεύς  £\  |  κύριος]  ρτ  ο  £*Α  |  των λόγων]  τον  στόματος  Κ  5  ος]  ως  ̂   |  αδικία  σον  Α  |  οιη  ετι  Κ  |  ταύτης]  α 
η ΐ.1  £ >  γςιλ  Α*  6  στρατιάς  Α  |  ταις  τρανμ.  Κ  ς  β  |  αυτών]  αντ  δΐιρ  Γαδ  Β&1)  | 
επιστρέψω  Ι>ι1'ΚΛ  7  1)15  δΟΓ  οι  δονλοι  μον.,.θησονσιν  σε  Β*  (οιη  ι° 
Β35)  |  οιη  σε  2"  9  λημφθησονται]  σνλλημφθ.  Α  |  σν\πεσετω  ̂   σνμπε- 
σατω  Α  10  εν  τη  σκηνή  αυτού]  αυτω  Ο,  |  Βαιτονλουα  Χ  (ΐίαη  ιι)  | 
παραδούναι]  +  αυτόν  Κ  |  νιων  Ισρ.]  ΓΟδΟΓ  νιων  I  Κ1  11  οιη  αυτόν  ι°  Κ  | 
επι]  εις  Κ  \  πηγας]  Γ680Γ  γ  Ν1  12  ως]  ω  Κ*  (ς  δΙίρβΓδΟΓ  Κ1)  |  είδαν 
Β;ι,,ΚΑ  |  επηλθον]  απηΧϋεν  Α  13  υποδυσαντες]  δ  δίφ  Γαδ  Α1  |  ρεριμμενον 
Α  |  υπο  την]  5&1(6ΧΚ)  τ  δΐΐρ  Γ3.δ  Β"5 
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Β  άπώχοντο   προς   τον    κύριον    αυτών.     Γ4 καταβάντ^ς   δέ   οι   νιο\  14  (ίο) 
Ισραήλ   εκ  τής  πόλεως  αυτών  Επέστησαν   αύτώ,  και  λύσαντες 
αυτόν   απήγαγαν   εις  την   Βετυλονα,  και  κατέστησαν   αυτόν  έπ\ 

τους  άρχοντας  της  πόλεως  αυτών,  Ι5οι  ήσαν  εν  ταϊς  ήμέραις  εκεί-  15  (ιι) 
ναις  Όζείας  ό  του  Μειχά  εκ  της  φυλής  Συμεών   και  ΧαβρεΙς  ό 

του   ΤοθονιήΧ  και  Χαρμεϊς  υιός  Μελχειήλ.     16 και  συι>εκάλεσ-ει>  ι6  (12,13) 
πάντας  τούς   πρεσβυτέρους  της  πόλεως,    και   συνέδραμον  πάς 
νεανίσκος  αυτών  και  αι  γυναίκες  είς  τήν  έκκλησίαν,  και  έστη- 

σαν τον  Αχιώρ  εν  μέσω  παντός  του  λαοΰ  αυτών,  και  έπηρώτησεν 

αύτον  Όζείας  το  συμβεβηκός.     17 και  αποκριθείς  άπήγγειλεν  αν-  \η 

το'ις  τα.  ρήματα  της  συνεδρείας  Όλοφέρνου,  και  πάντα  τά  ρήμα- 
τα οσα  έλάλησεν  εν  μέσω  τών  αρχόντων  νϊών  Άσσούρ,  και  οσα 

εμεγαλορημόνησεν  Όλοφέρνης  είς  τον  οίκον  Ισραήλ.     18  και  πε-  ι8  (14) 
σόντες  6  λαός  προσεκύνησαν   τώ   θεώ,    και   έβόησαν  λέγοντες 

19 Κύριε  ό  θεός  του  ουρανού,  κάτιδε  επ\  τάς  ύπερηφανίας  αυτών,  τα  (15) 
και  ελέησαν  τήν  ταπε'ινωσιν  του  γένους  ήμών,  και  επ'ιβλε^τον 
επ\    τ6   πρόσωπον   τών   ηγιασμένων   σοι    εν   τή    ημέρα  ταύτη. 

20 και   παρεκάλεσαν  τον  3 Αχιώρ,    και   έπηνεσαν   αυτόν   σφόδρα,  ίο  (ι6— 18 
21  και  παρέλαβεν  αυτόν  Όζείας  εκ  της  εκκλησίας  εις  οίκον  αύ-  2ΐ  (19-21 
τοΰ,  και  έποίησεν  πότον  το"ις  π ρεσβυτέροις'  και  έπεκαλέσαντο 
τον  θεόν    Ισραήλ  είς  βοήθειαν  όλην  τήν  νύκτα  έκείνην. 

1  Ύή  δε  επαύριον  παρήγγειλεν  Όλοφέρνης  πάση  τή  στρατεία  ι  V 
αύτοΰ  και  παντι  τώ  λαώ  αύτοΰ  οι  παρεγένοντο  έπ\  τήν  συμμαχίαν 
αυτού,  άναζευγνύειν  επί  Βαιτυλουά  και  τάς  αναβάσεις  τής  ορινής 
προκαταλαμβάνεσθαι  και  ποιείν  πόλεμον  προς  τούς  υιούς  Ισραήλ. 

2και  άνέζευξεν  εν  τή  ήμέρα  εκείνη  πάς  άνήρ  δυνατός  αυτών  και  ή  ι 
δύναμις  αύτών  ανδρών  πολεμιστών  χιλιάδες  ανδρών  πεζών  εκατόν 
έβδομήκοντα  και  ιππέων  χιλιάδες  δέκα  δύο,  χωρίς  τής  αποσκευής 
τών  ανδρών  οι  ήσαν  πε^οι  εν  αύτοϊς,  πλήθος  πολύ  σφόδρα.    3 και  3 

ί*Α       14  οπι  δε  Α*  (δυρεΓδΟΓ  Α1)  |  αντω]  εττ  αυτόν  Α  |  Βαιτονλονα  Χ  |  ε7τι]  ει?  Α 
15  Οζεια$]  Οζιας  ΒΆί>  0,  α?  δυρ  Γ&δ  Α&?  (δεη  ταδ  ι  νεί  ι  Η**)  |  Μειχα]  Μιχα 
Β*>  Χειμα  Α  |  Τοθονιηλ]  Τοθο\νιου  Χ*  (Τοθονιηλ  Χ03)  |  Χαρμεις]  Χαλμεις  Α  ] 
υιο?  Μελχειήλ]  ο   του   Σελλημ   Χ*   (ϋΐ   Μβλχιηλ  Χαα)  υιος   Μελχιηλ  Α 
16  συνεκαλεσαν  ΧΑ  |  της  7τολβω$]  Ισραήλ  Χ*"  της  πολ.  (ηοη  άεΐ  Ισρ.)  Χ^Ι 
οπι  αυτών  2°  Χ  ]  Ο^ιαϊ  Β^Α  (ίίεπι  2ΐ)  17  συνεδρίας  Β5ΧΑ  |  ελαλησαν  Α 
18  τω  θεω]  ρΓ  κω  Χ  19  κατιδε]  επιβλεψον  Χ  καθειδε  Α  (ρΓ  ταδ  I  ϋί)  '· 
νπερηφανιας]  ροδί  α  ι°  Γ&δ  ι  ϋί  Α?  |  αυτών]  α  δπρ  ΓΣΐδ  Α1  VII  1  στρατιά 
Α  |  τω  λαω]  οηι  τω  Α  [  οι]  και  Χ  |  Βαιτουλοι/α  Κ  |  ορεινής  Β3*3  Α  2  ανε- 
ζευξεν]  ε  ι°  δΐΐρ  ΙίίιΐΓ  Χ1  |  οπι  ανδρών  2°  ΧΑ  |  εκατόν  εβδομηκοντα]  οκτω  Χ* 
ρκ'  Χε·3  |  ίππων  Χ  |  δεκα  δυο]  ιβ'  Χ  |  των  ανδρών]  ρΓ  και  ΧΑ 
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VII  13 

παρενέβαΧον  εν  τώ  αύΧώνι  πΧησίον  ΒαιτυΧονά  βπι  τής  πηγής,  και  Β 
παρέτειναν  εις  εύρος  επι  Αωθάειμ  εως  ΒεΧβάιμ,  και  €ΐ$·  μήκος  εως 

4  ΒαιτυΧουά  εως  Κναμώνος  η  εστίν  απέναντι  'ΈσδρηΧών.  4οί  δε  νίοί 
ΊσραήΧ,  ως  'ίδον  αυτών  το  πΧήθος,  έταράχθησαν  σφόδρα,  και  είπαν 
έκαστος  προς  τον  πΧησίον  αυτού  Νυν  έκΧίξουσιν  ούτοι  το  πρόσ- 

ωπον της  γης  πάσης,  και  οϋτε  τα  ορη  τα  ύψηΧά  οϋτε  αι  φάραγγες 
5  οϋτε  οι  βουνοϊ  υποστησονται  τό  βάρος  αυτών.  5  και  άναΧαβόντες 
έκαστος  τα  σκεύη  τά  ποΧεμικά  αυτών  κα\  άνακαύσαντες  πύρας  επί 
τους  πύργους  αυτών  εμενον  φυΧάσσοντες  οΧην  την  νύκτα  έκείνην. 

6  6τη  δέ  ήμερα  τη  δευτέρα  εξήγαγεν  ΌΧοφέρνης  πάσαν  την  ιππον 
η  αυτού  κατά  πρόσωπον  τών  υιών  ΊσραήΧ  οι  ήσαν  εν  ΒετυΧουά,  7  καϊ 
επεσκεψατο  τάς  αναβάσεις  της  πόΧεως  αυτών,  και  τάς  πηγάς  τών 
υδάτων  έφώδευσεν  και  προκατεΧάβετο  αύτάς,  καϊ  επεστησεν  αύταίς 
παρεμβοΧάς  ανδρών  ποΧεμιστών,  καϊ  αυτός  άνέζευξεν  εις  τον  Χαόν 

(δ)  8  αυτού.  8  Και  προσεΧθόντες  αύτώ  πάντες  άρχοντες  υιών 
ΐίσαύ  και  πάντες  οι  ηγούμενοι  τού  Χαού  Μωάβ  και  οι  στρατηγοί 

9  της  παραΧίας  είπαν  9>Ακουσάτω  δη  Χόγον  ό  δεσπότης  ημών,  ίνα 
ίο  μη  γένηται  θραύσμα  εν  τη  δυνάμει  σου.     10 ό  γαρ  Χαός  ούτος  τών 

υιών   ΊσραήΧ  ου   πεποιθαν   επι  τοις   δόρασιν   αυτών  άΧΧ  επ\ 

τοΙς  ύψεσι  τών  ορέων  αυτών,  εν  οις  αυτοί  ένοικούσιν  εν  αύτοϊς· 
ου  γαρ  εστίν  ευχερές  προσβήναι  τάϊς  κορυφαίς  τών  ορέων  αυτών. 

(9)11  11  και  νύν,  δέσποτα,  μη  ποΧέμει  προς  αυτούς  καθώς  γίνεται  πό- 
Χεμος  παρατάξεως,   και  ού  πεσείται  εκ  τού  Χαού  σου  άνήρ  εις. 

ΐ2  12άνάμεινον  επι  τής  παρεμβοΧής  σου,  διαφυΧάσσων  πάντα  άνδρα 
εκ  τής  δυνάμεως  σου,  και  έπικρατησάτωσαν  οι  παίδές  σου  τής 

13  πηγής  τού  ύδατος  ή  εκπορεύεται  εκ  τής  ρίζης  τού  ορούς,  13 διότι 
εκείθεν  υδρεύονται  πάντες  οι  κατοικούντες  ΒαιτυΧουά,  και  άνεΧει 
αυτούς  η  δίψα,  και  έκδώσουσι  την   πόΧιν  αύτών  και  ημείς  και 
ό  Χαός  ημών  άναβησόμεθα  επ\  τάς  πΧησίον  κορυφάς  τών  ορέων, 

3  Βετνλουα  (ι°)  Α  |  οηι  επι  Γ°  Κ  |  Βελβαιμ]  Αβελ\βαιμ  Κ  |  εως  2°]  απο  ΝΑ 
ΚΑ  |  Έσδρηλωμ  Α       4  εώον  ΚΑ  |  οηι  αυτών  1°  Α  |  ειπον  Κ  ειπεν  Α  |  αντον] 
αυτών  Κ  |  πάσης  της  γης  Α  5  αυτών  ι°]  αυτοί»  Κ*  (-των  Κ0·3)  |  οηι  και 
ανακαυσαντες ..  .αυτών  (2°)  Κ*  (ηα1:>  Κ0  ,1)  |  οηι  ολην  Κ*  (Ιιαΐ^  Κ^3)  |  οπι  εκεινην 
Κ  6  των  υιων]  οηι  των  Κ  |  οηι  οι  ησαν  εν  Βετυλονα  Κ*  (ηαο  οι  ησαν  εκ 
Βαιτου\ουα  Κ0·8)  οι  ησαν  εκ  Βαιτυλουα  Α  7  υδάτων]  +  αυτών  Α  |  τταρεμ· 
βολας  ανδρών  πολεμιστών]  άνδρας  πολεμιστας  Κ  8  της  παρα\ιας]  οηι  της 
Κ  10  υψεσι]  οψεσι  Α  |  οηα  αυτών  2°  ΚΑ  |  αυτοί]  504  Γίΐδ  ι  ΙίΙ  (ϊ  υί  νίά) 
ϊη  Α  |  ενοικουσιν]  κατοικουσιν  Α  11  προς  αΐ'τους]  μετ  αυτών  Κ  |  ανηρ] 
ρ  γ  ωχ  Κα;ι  13  διότι]  οτι  Κ  |  κατοικούντες]  ενοικουντες  Κ  |  εκδωσονσιν ΚΑ 
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και  παρεμβαλουμεν  επ'  αύταϊς  εις  προφυΧακην  τον  μη  εζεΧθειν 
ε'κ  της  πόΧεως  άνδρα  ενα.  14 και  τακησονται  εν  τω  Χιμώ  αντοι  14 
και  αί  γυναίκες  αυτών  και  τα  τέκνα  αυτών,  και  πρ\ν  εΧθειν  την 
ρομφαίαν  επ  αυτούς  καταστρωθησονται  εν  ταΐς  πΧατείαις  της 

οϊκησεως  αυτών  15 και  ανταποδώσεις  αυτοϊς  άνταπόδομα  ττονηρόν  15  - 
άνθ*  ων  εστασίασαν  και  ουκ  απήντησαν  τώ  προσώπω  σου  εν 
ειρήνη.  16  Και  ήρεσαν  οι  Χόγοι  αυτών  ενώπιον  ΌΧοφέρνου  ι6  (ίο) 
και  ενώπιον  πάντων  τών  θεραπόντων  αύτοΰ,  και  συνέταξε  ποιείν 

καθά   εΧάΧησαν.     17 και    άπηρεν    παρεμβοΧη    υιών   Άμμών,   και  τη 
μετ  αυτών  χιλιάδα  πέντε  υιών  Άσσουρ,  και  παρενεβαΧον  εν  τω 
αύΧώνι  και  προκατεΧάβοντο  τά  ύδατα  και  τάς  πηγάς  τών  υδά- 

των τών  υιών  ΊσραηΧ.     18 και  άνεβησαν  οι  νιοι  Ήσαν  και  οι  υ'ιοϊ  ι3  — 
Άμμών,  και  παρενεβαΧον  εν  τη  όρινη  απέναντι  Αωθάειμ,  και 

άπεστεΐΧαν  εξ  αυτών  προς  νότον  και  άπηΧιώτην  απέναντι  'Έγρε- 
βηΧ  η  εστίν  πΧησιον  Χου?  η  εστίν  επί  του  χειμάρρου  Μοχμουρ' 
και  η  Χοιπη  στρατεία  τών  Άσσυρίων  παρενεβαΧον  εν  τω  πεδίω 
και  εκάΧυψαν  πάν  το  πρόσωπον  της  γης,  και  αί  σκηναι  και  αί 

άπαρτ'ιαι  αυτών  κατεστρατοπέδευσαν  εν  οχΧω  ποΧΧώ  και  ησαν 
εις  πΧηθος  ποΧύ  σφόδρα,     19 και  οΐ  υιο\  ΊσραηΧ  άνεβόησαν  προς  19 
Κυριον  θεόν  αυτών,  οτι  ώΧιγοψυχησεν  το  πνεύμα  αυτών,  οτι  εκΰ- 
κΧωσαν  πάντες  οι  εχθροί  αυτών  και  ούκ  ην  διαφνγείν  εκ  μέσον 

αίιτών.     20 και  εμεινεν  κνκΧω  αντών  πάσα  παρεμβοΧη  Άσσούρ,  2ο  (ιι) 
οι   πεζυϊ  και  άρματα  και   οι   ιππείς   αυτών,   ημέρας  τριάκοντα 

τέσσαρες·   και   ε'ξεΧειπεν    πάντας  τούς   κατοικοΰντας  ΒαιτνΧονά 
πάντα  τά  αγγεία  αυτών  τών   υδάτων,   21  και  οί  Χάκκοι  εξεκε-  2ΐ 
νοΰντο,  και  οχικ  είχον  πειν  εις  πΧησμονην  νδωρ  ημεραν  μίαν,  οτι 

εν  μετρώ  εδίδοσαν  αντοϊς  πειν.    22 και  ηθνμησεν  τά  νήπια  αύ-  22  - 
τών,  και  αί  γυναίκες  και  οί  νεανίσκοι  εξέΧιπον  από  της  δίψης, 
και  επιπτον  εν  ταις  πΧατείαις  της  πόΧεως  και  εν  ταις  διόδου 

13  αυταυ]  αντας   Χ  |  προφυΧακην]  ρΓ  την  Χ  14  πλατιαις  Λ 
15  ουκ  απήντησαν]  ουχ  νττηντ.  Α  16  αντων]  αυτόν  Α  |  ΟΧοφερνους  Χ  \ 
συνεταξεν  ΧΑ  17  απηραν  παρβμβολην  Α  [  προκατελαβον  Χ  18  ορεινή 
Β3ΐ)Χ  |  Εκρεβηλ  Α  |  Χονσει  Α  |  Μοχλοί;/)]  Μουχμουρ  Χ*  Μοκμουρ  οιη 
Α  |  στρατιά  ΧΑ  |  εκαλυψαν]  επε\καλυψαν  Χ  εκαλυψεν  Α  |  οαι  παν  Χ  |  απαρ- 
τειαι  Β*Χ  19  θεον]  ρν  τον  Χ  \  εκυκΧωσαν]  +  αυτούς  Α  20  εμεινεν] 
εμενον  Α  \  άρματα]  ρτ  τα  Α  |  τριάκοντα  τέσσαρες]  τρ.  τεσσάρας  λδ'  Κ 
(ρπιΐ5  ηΐ  νΐά  δδ'  ρεΓ  ΐηοιίΓ)  |  εξέλιπε  ΒΒνί(1  εξελιπεν  Χ*  εξβλιτταΐ'  Κ*5,8  εξβλα- 
παν  Α  |  παντα$  τους  κατοικούνται]  των  κατοικουντων  Χ0·3  |  Βαιτονλουα  Χ  | 
αγγια  ΧΑ  21  πειν  Β*  βΪ5  (πιειν  Β3?1)ΧΑ  [πειειν  ι0])  22  ηθυμησαν 
Χε·3  |  εξεΧειπον  Α 
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(12)  23  τών    πυλών,  και  ουκ  ην  κραταίωσις  ετι  εν  αύτοίς.  23  Και  Β 
επισυνήχθησαν  πάς  ό  λαός  επι  'Οζείαν  και  τούς  άρχοντας  της 
πόλεως,  οι  νεανίσκοι  και  αϊ  -γυναίκες  κα\  τα  παιδία,  και  άνε- 
βόησαν   φωνη   μεγάλη   κα\   είπαν   εναντίον   των  πρεσβυτέρων 

(13)  24  2*Κρίναι  ό   θεός  ανά  μέσον  υμών  και  ημών,  οτι  εποιησατε  εν 
ημΐν  άδικίαν  μεγάλην  ού  λαλησαντες  ειρηνικά  μετά  υιών  Άσσουρ. 

(14)  25  25  και  νυν  ουκ  εστίν  ό  βοηθός  ημών,  αλλά  πεπρακεν  ημάς  6  θεος 
εϊς  τάς  χείρας  αυτών  του  καταστρωθήναι  εναντίον  αυτών  εν  δίψη 

(15)  26  και  άπωλία   μεγάλη.    26 και  νυν  επικαλεσασθε  αυτούς  και  εκδοσθε 
την  πόλιν  πάσαν  εις  προνομην  τώ  λαώ  Όλοφέρνου  και  πάση 

(ιό)  27  τη  δυνάμει  αυτοί).  27  κρείσσον  γάρ  ημϊν  γενηθήναι  αυτοΐ,ς  εις 
διαρπαγήν  εσόμεθα  γάρ  είς  δούλους  και  ζησεται  η  ψυχή  ημών, 
και  ουκ  οψόμεθα  τον  θάνατον  τών  νηπίων  ημών  εν  οφθαλμοϊς 
ημών   και  τάς  γυναϊκας   και  τά   τέκνα  ημών   εκλειπουσας  τάς 

(17)  28  ψυχάς  αυτών.  28 μαρτυρόμεθα  ύμίν  τον  ούρανον  και  την  γήν 
και  τον  θεον  ημών  και  κΰριον  τών  πάτερων  ημών,  ός  εκδικεί 
ημάς  κατά  τάς  αμαρτίας  ημών  και  κατά  τά  αμαρτήματα  τών 
πάτερων   ημών,  Ίνα  μη   ποίηση   κατά  τά  ρήματα  ταύτα  εν  τη 

(ιδ)  29  ήμερα  τη  σήμερον.  29  και  εγενετο  κλαυθμος  μέγας  εν  μέσω  της 
εκκλησίας  πάντων   ομοθυμαδόν,  και   εβόησαν   προς  Κυριον  τον 

(23)  3°  θεον  φωνη  μεγάλη.  3°και  είπεν  προς  αυτούς  ̂ Οζείας  θαρσεΐτε, 
αδελφοί,  διακαρτερήσωμεν  ετι  πέντε  ημέρας  εν  αΐς  επιστρέψει 

Κύριος  ό  θεός  ημών  τό  έλεος  αυτού  εφ'  ημάς,   ού  γάρ  εγκατα- 
(25)  3ΐ  λείψει  ημάς  είς  τέλος·  31  εάν  δε  διελθωσιν  αύται  και  μη  ελθη 

-  32  «φ*  ημάς  βοήθεια,  ποιήσω  κατά  τά  ρήματα  ύμών.  32 και  εσκόρ- 
πισεν  τον  λαόν  είς  την  εαυτού  παρεμβολήν,  και  επι  τά  τείχη  και 
τούς  πύργους  της  πόλεως  αύτών  άπήλθον,  και  τάς  γυναίκας  και 

τα  τέκνα  είς  τούς  ο'ίκους  αύτών  άπέστειλεν  και  ήσαν  εν  ταπει- 
νώσει πολλή  εν  τη  πόλει. 

VIII    ι  'Και  ήκουσεν  εν  εκείναις  ταίς  ήμεραις  Ίουδεϊθ  θυγάτηρ  Μεραρεϊ 

22  πυλών]  οδών  Κ  23  Οξιαν  Β 15  Α  |  τους  αρχ.]  ρ  γ  επι  Ν  |  οπι  και  5°  ΚΑ 
Κ  |  ανεβοησαν]  εβοησαν  Α  |  των  πρεσβ.]  ρΓ  πάντων  24  ημων  και 
υμων  Λ  25  ο  βοηθός]  ο  βοηθών  &  βοηθοί  Α  |  ημων]  -ημιν  Ν  |  απώλεια  Βα1ιΑ 
26  Ολοφερνους  Κ  27  ημιν]  ημας  ΚΑ  |  ημων  ι°]  υμων  Ν*  (ημ.  Ν^νϊά)  \ 
ουχ  οψ.  Α  |  οπι  εν  οφθαλμοί  ηαων  Α  |  εκλιπουσας  Κ  28  μαρτυρόμεθα] 
διαμαρτ.  Κ  |  οϊ]  ωϊ  Κ  |  ΟΤΏ  μη  Κ  29  τον  θεον]  οϊϊι  τον  Α  30  αυτούς] 
νς  δΐιρ  Γα5  Α3  |  Οζιας  Β1"  |  ετι]  επι  Α  |  ημ.  πέντε  Κ  |  επιστρέφει  Α  \  ενκατα- 
λιψει  Α  31  οπι  δε  Α        32  παρεμβολήν]  ρΓ  πολιν  Α  \  τους  πύργους]  ρΓ 
67τι  Α  |  οίδ  50Γ  οίκους  Α*νί(1  (γςι5  ι°  Α?)  I  αυτών  2υ]  εαυτών  Κ  |  αττίσταλα»/ 
ΝεαΑ  VIII  1  ταυ  ημ.  εκειναις  Κ 
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VIII  2 ΙΟΥΔΕΙΘ 

Β  υίου  *Ω£  υ'ιοΰ  Ιωσήφ  νίον  ΌζειήΧ  νίον  Έλκειά  νίον  Ήλειοΰ  υίοϋ 
ΧεΧκείον  νίοΰ  Έλβιάβ  νίον  ΝαθαναήΧ  νίον  ΣαΧαμιηΧ  νίον  ΣαρασαδαΙ 

νίον  Ισραήλ.     2  και  6  άνήρ  αντής  Μανασσής  τής  φνΧής  αντής  και  τής  ι 
πάτριας  αντής·  και  άπέθανεν  εν  ήμέραις  θερισμον  κριθών.     3έπέστη  3 
γαρ  έπ\  τον   δεσμεύοντος  το   δράγμα  εν  τω   πεδίω,  και  ό  καύσων 
ηΧθεν  επι  την  κεφαλήν  αντον,  και  επεσεν  επ\  την  κΧίνην  και  ετε- 
Χεύτησεν  (ν  ΒαιτνΧονά  τή  πόΧει  αντον,  και  Έθαψαν  αύτον  μετά  των 
πατέρων  αντον  εν  τω  άγρω  τω  ανά  μέσον  Αωθάειμ  και  ΈαΧαμων. 

4καί  ην  ΊουδεΙΘ  εν  τω  ο'ίκω  αυτής  χηρεύουσα  ετη  τρία  και  μήνας  4 
τέσσαρες.    5 και  έποίησεν  αντί)  σκηνήν  επι  τον  δώματος  τον  ο'ίκου  5 
αυτής,  (6;καί  έπεθηκεν  επί  την  όσφύν  αντής  σάκκον,  και  ην  έπ'  αντής 
τα.  ιμάτια  τής  χηρεύσεως  αντής.    6 και  ένήστενε  πάσας  τάς  ημέρας  6 
τής  χηρεύσεως  αντής  χωρ\ς  προσαββάτων  και  σαββάτων  και  προ- 

νονμηνιών  και  εορτών  και  χαρμοσυνών  ο'ίκον  ΊσραήΧ.     7  και  ην  καλή  γ 
τώ  ε'ίδει  και  ωραία  τή  όψει  σφόδρα'  και  νπεΧείπετο  αυτή  Μανασσής 
ό  άνήρ  αντής  χρυσίον  και  αργύρων  και  παΐδας  και  παιδίσκας  και 

κτήνη  και  αγρούς,  και  εμενεν  έπ'  αυτών.     8 και  ουκ  ην  ος  έπήνεγκεν  8 
αντή  ρήμα  πονηρόν,  οτι  έφοβεΐτο  τον  θ  εάν  σφόδρα.  9 Και  9  (9) 
ηκουσεν  ρήματα  του  Χαού  τα  πονηρά  επ\  τον  άρχοντα,  οτι  ώΧι- 
γοψύχησαν  έπ\  τή  σπάνει  των  υδάτων  και  ηκουσεν  πάντας  τους 
Χόγονς  ΊονδεΙΘ  ους  έΧάΧησεν  προς  αντονς  Όζείας,  ος  ώμοσεν 
αντοϊς  παραδώσειν  την  πόΧιν  μετά  ημέρας  πέντε  τοις  Άσσν- 
βίοις.  Ι0καί  άποστείΧασα  την  άβραν  αντής  την  έφεστώσαν  πάσιν  ίο 
τοΐς  νπάρχονσιν  αυτής  εκάΧεσεν  Χάβρειν  και  Χάρμειν  τους  πρεσβυ- 

τέρους τής  πόΧεως  αυτής.  11  και  ηΧθον  προς  αυτήν  και  είπεν  ιι  (ίο) 
προς  αυτούς  Ακούσατε  δη  μον,  άρχοντες  των  κατοικούντων  εν 

ΝΑ  1  Ελκεια]  +  νιου  λνανιον]  νιου  Τεδσων  νιου  Ταφαειν]  νιον  ΑχιτωβΙ  Κ  +  ιίοι' 
λνανιον  νιον\  Τεδεων  νιου  ΐαφαιν  νιου  Ακιθω'\  Α  \  Ηλιου  Βς  }  οιη  νιου  Χελ- 
κειον  Α  |  ΧεΧκιου  Β^Κ  |  Ελεια/3]  Εναβ  Κ  Ελια/3  Α  |  ΣαΧαμιηΧ]  Σαμαμιηλ  Κ  | 
Σαρισαδαι  Κ  Σαλασαδαι  Α  |  Ισραήλ]  Ι?/λ  Α*  Ιετ/λ  Α3  2  τψ  φυ\ης] 
ρΓ  εκ  Κ  |  κριθών  θερισμον  Α  3  τους  δεσμεύοντας  τα  δραγματα  ΚΑ  |  οηι 
και  επεσεν  επι  την  κλινην  Κ*  (Ιια.1)  Κ^3)  |  κλινην]  +  αιτου  Κ0·3  Α  |  Βαιτονλονα 
Κ  4  τέσσαρες]  δ'  Κ  5  αυτη]  εαντη  ΚΑ  |  αυτής  3°1  αυτ71  Κ  6  ενη- 
στευσεν  ΚΑ  |  προσαββάτων]  και  σαββατων  δυρ  Γ&δ  Αα  (ττροσαββ.  Α*)  |  οηι 
και  σαββατων  Α*  |  προνουμηνιων]  +  και  νονμηνιων  Β^'"1^  (ίηΙβΓ  προ  €ί  νουμ. 
ίηδ  νουμηνιων  κ)  Κ  +  προσαββάτων  Α3        |  οηι  και  4°  Κ  7  νπελιττετο  Κ  | 
ο  ανηρ  αυτής  Μ.  Κ  |  εμεινεν  Κ*  [εμενεν  Κ0  3)  Α  9  ρήματα]  ρτ  τα  Β3ΐ> 
(δυρεΓδοί")  ΚΑ  |  ωλιγοψυχησεν  Α  \  επι  2°]  εν  ΚΑ  |  Ιοΐ'δει#  π.  τους  λογονς  Α  | 
Οζιας  Β15  (ΐίεηι  28,  35)  I  °*]  ω$  ̂ Α  10  αντης  2°]  αυτη  Κ*  (-της  Κ0·3)  [ 
Χαβρειμ  Α  \  Χαρμιν  Α  11  οιη  εν  \°  ΚΑ 
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ΙΟΥΔΕΐθ VIII  21 

Βαιτνλονά·  οτι  ονκ  ενθής  ό  λόγος  υμών  ον  ελάλήσατε  εναντίον  Β 
τον  λαον  εν  ττ}  ήμερα  ταντη,  και  εστήσατε  τον  ορκον  6ν  {λα- 

λήσατε ανά  μέσον  τον  θεον  κα\  νμών,  κα\  ε'ίπατε  εκδώσειν  την 
πόλιν  τοΊς  εχθροΊς  ημών  εάν  μη  εν  ανταϊς  έπιστρεψη  ό  κνριος 

1—17)  ΐ2  βοήθειαν  νμιν.     12 κα\  ννν  τίνες  εστε  νμεις   οϊ  επειράσατε  τον 
θεον  εν  τή  ήμερα  τή  σήμερον,  κα\   ΐστατε   ίιπερ  τον  θεον  εν 

13  μεσω  νιων  ανθρώπων ;  13  καϊ  ννν  Κνριον  ΤΙαντοκράτορα  εξετάζετε, 
ΐ4  και  ονθεν  επιγνώσεσθε   εως  τον   αϊώνος·   14  δη    βάθος  καρδίας 

άνθρώπον  ονχ  ενρήσετε,  και  λόγονς  της  διανοίας  αντον  ον  δια- 
λήμψεσθε·  και  πώς  τον  θεον  ος  εποίησεν  τα  πάντα  ταντα  ερεν- 
νήσετε,  και  τον  νονν  αντον  επιγνώσεσθε,  και  τον  λογισμον  αντον 
κατανοήσετε;   μηδαμώς,  αδελφοί,  μή   παροργίζετε  Κνριον  θεον 

ΐ5  ήμών.     15 δη  εάν  μή  βονληται  εν  ταϊς  πέντε  ήμεραις  βοηθήσαι 
ήμϊν,  αντος  εχει  τήν  εξονσίαν  εν  αις  θέλει  σκεπάσαι  ήμεραις,  ή 

ι6  και  ολεθρενσαι  ήμάς  προ  προσώπον  τών  εχθρών  ήμών.  ι6νμεΐς 
δε  μή  ενεχνράζετε  τάς  βονλάς  Κνριον  τον  θεον  ήμών,  οτι  ονχ  ώς 

άνθρωπος  ό   θεάς   άπειληθήναι   ουδ'  ώς  νιος  άνθρώπον  διαιτη- 
τή θήναι.     17διόπερ  άναμενοντες  τήν  παρ'  αντον  σωτηρίαν  επικα- 
λεσώμεθα  αντον  εις  βοήθειαν  ήμών,  και  είσακονσεται  της  φωνής 

(ιδ)  ιδ  ήμών,  εάν  ήν   αντώ   άρεστόν.     18 οτι  ονκ  ανέστη  εν  ταϊς  γενεάΐς 
ήμών  ονδε  εστίν  εν  τη  ήμερα  τη  σήμερον  οντε  φνλή  οϋτε  πατριά 
οντε  δήμος  οντε  πόλις  εξ  ήμών  οϊ  προσκννονσι  θεοϊς  χειροποιή- 

(19)  19  τοις,    καθάπερ   εγενετο   εν   ταΐς  πρότερον    ήμεραις·   19 ών  χάριν 
εδόθησαν  εις  ρομφαίαν  και  εϊς  διαρπαγήν  οι  πατέρες  ήμών,  κα\ 

2ο  επεσον    πτώμα   μέγα   ενώπιον   τών   εχθρών   ήμών.     20ήμεΙς  δε 
έτερον    θεον   ονκ    επεγνωμεν   πλήν  αντον·   'όθεν   ελπίζομεν  οτι 

—  2ΐ  ονχ  νπερό^Ι/εται   ήμάς  ονδ    από  τον  γενονς  ήμών.     21  οτι  εν  τώ 
λημφθήναι  ήμάς  όντως  καθήσεται  πάσα  ή  Ίονδαία,  καϊ  προνο- 
μενθήσεται  τά   άγια   ήμών,   κα\   ζητήσει  τήν   βεβήλωσιν  αντών 

11  (λαλήσατε  ι°]  τ  «ιιρ  γο.5  Αλϊ  |  τον  ο ρκον]  +  τούτον  Α  |  ανα  μέσον  δΐιρ  Γίΐδ  Κ 
Κ1  |  επιστρέψει  Α  |  ο  κνριος]  ονα  ο  Α  \  βοήθειαν  Β3ΐ>  (βοηθιαν  Β*)]  βοηθειν 
Κ  βοηθησαι  Α  12  ΐστατε  (ισταται  15)]  ιστασθε  #°·Λ  14  λό- 

γοι^] υς  9ηρ  Γηδ  Αη?  |  διαλημψεσθε]  καταλημψ.  Κ  |  τα  πάντα]  οηι  τα  ΚΑ  ί 
ερευνήσετε]  εραυνατε  Κ  ερευνήσατε  Α  |  κατανοήσετε  Α*ν1<1  (-σατε  ΑΛ)  \  θεον 
-2"]  ρτ  τον  Κ Α  15  σκεπάσαι]  και  πασαις  Α  16  <'μ.6ΐϊ]  ημείς  Α  | 
ουδ]  ουδε  Λ  17  αναμενοντες]  ε  2°  ίη^Ι  ΚΕΛ  |  επικαλεσομεθα  Α  |  βοηθιαν 
Α  |  ην]  η  ΚΑ         18  ουτε  πολις  ουτε  δήμος  Κ  19  έπεσαν  Κ         20  βπβ- 
γνωμεν]  εγνωμεν  ΚΛ  |   ουδ]  ουδε  Κ  ουτε  Α  |  του  γινουί]  του  {το  Ν<=·«» νκΐ^ 
έθνους  Κ  21  ζητήσει]  ίκ'ζητησει  ΚΑ  +  «  Κ 
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VIII  22  ΙΟΥΔΕΙΘ 

Β  εκ  τον  αίματος  ημών,  22  και  τον  φόνον  των  αδελφών  ημών   και  22 
την  αϊχμαλωσίαν  της  γης  κα\  την  ερήμωσιν  της  κληρονομιάς  ημών 
επιστρέψει  εις  κεφαλήν  ημών  εν  τοις  εθνεσιν  ον  εάν  δονλεν- 
σωμεν  εκεί,  κα\  εσόμεθα  εις  πρόσκομμα  και  εις  όνειδος  εναντίον 

των  κτώμενων  ημάς.    236τι  ον  κατενθννθήσεται  ή  δονλεία  ημών  23 
ει$·  χάριν,  αλλ'  εις  άτιμίαν  θήσει  αντήν  Κύριος  6  θεός  ημών.    24 και  24  (21») 
ννν,  αδελφοί,  επιδειζώμεθα   τοις  άδελφοίς   ημών,  οτι   εξ  ημών 
κρεμαται  ή  ψνχή  αντών,  κα\  τα.  άγια  και  6  οίκος  και  το  θνσια-  - 
στήριον  επεστηρισται  εφ   ήμϊν.    25 παρά  ταντα   πάντα  ενχαρι-  25  (2115) 
στήσωμεν  Κνρίω  τω  θεώ  ημών,  ος  πειράζει  ημάς  καθά  και  τονς 

πατέρας  ημών.    26 μνήσθητε  οσα  εποίησεν  μετά  Αβραάμ,  και  οσα  ι6  (22,23) 
επείρασεν  τον  Ισαάκ,  και  οσα  εγενετο  τώ  Ιακώβ  εν  Μεσοπο- 

ταμία της  Σνρίας  ποιμαίνοντι  τα  πρόβατα  Ααβάν  τον  άδελφον 

της  μητρός  αντον.    27 οτι  ον  καθώς  εκείνονς  επνρωσεν  εις  ετασμόν  27  (24-27) 
της  καρδίας  αυτών,  και  ημάς  ονκ   εξεδίκησεν,  αλλ'  ει?  νονθε- 
τησιν  μαστιγοϊ  Κνριος  τονς  εγγίζοντας  αντώ.  28 Και  είπεν  28  (28) 
προς  αντήν  Όζείας  Τίάντα  οσα  είπας  αγαθή  καρδία  ελάλησας, 

και  ονκ  εστίν  ος  άντιστήσεται  τοις  λόγοις  σον.    29οτι  ονκ  εν  τή  29  - 
σήμερον  ή  σοφία  σον  πρόδηλος  εστίν,  αλλ'  α7τ'  αρχής  ήμερων 
σον  εγνω  πάς  6  λαός  τήν  σννεσίν  σον,  καθότι  αγαθόν  εστίν  το 

πλάσμα  της  καρδίας  σον.    30 αλλά  ό  λαόί  εδίψησεν  σφόδρα,  και  30 
ήνάγκασαν  ποιήσαι  ήμάς  καθά  ελαλήσαμεν  αντοϊς,  και  επαγαγειν 

έφ'  ήμάς  δρκον  6ν  ον  παραβησόμεθα.    31  και  ννν  δεήθητι  71-60131(29) 
ήμών,  οτι  γννή  ενσεβής  ει,  και  άποστελεΐ  Κνριος  τον  νετόν  εις 

πλήρωσιν   των  λάκκων  ήμών,  και  ονκ   εκλείψομεν   ετι.    32 και  32  (3°ϊ3θ 
είπεν  προς  αντονς  Ίονδείθ  ' Άκονσατέ  μον,  και  ποιήσω  πράγμα 
ο  άφίξεται  εις  γενεάς  γενεών   υιοις  τον  γενονς  ήμών.    33νμεΐς  33  (β2) 
στήσεσθε  επ\  της  πνλης  τήν  ννκτα  ταντην,  και  εξελενσομαι  εγώ 

μετά  της  άβρας  μον,  και  εν  ταΐς  ήμεραις  μεθ'  ας  ε'ίπατε  παρα- 

21 — 22  ματος  ημων... αδελφών  υ  (δΐο)  ΐη  ηι§  €ϋ  δυρ  τα§  Α3?  (οιτι  και  τον 
φον.  τ.  αδ.  ημ.  Α*)  21  ημων  2°]  πάντων  Κ  24  ημων  ι°]  αυτών  Κ*  (ημ. 
Ν0·3)  |  επέστη ρισται]  επιστηρισαι  Α  25  παρα]  δια  Κε·3  |  πάντα  ταύτα  Κ 
οιτι  πάντα  Α  26  Ισακ  Β*  (Ισαάκ  Βα?  ε  (νί<1')  |  ποιμαινοντι]  ποιμενοντος 
Κ  ποιμαινοντος  αυτόν  Α  27  της  καρδίας]  οηι  της  Κ*  ̂ Ιιαο  Κ0·3) 
28  αγαθή]  ρι  εν  ΚΑ  29  σημε\ριμνη  Κ*  {σήμερον  Ν0·3)  |  αλλ]  αλλα  ΚΑ  | 
πας  ο  δυρ  Γ&5  Βα1>  |  της  καρδ.]  της\  δυρ  ταδ  Α1  30  εδιψησεν]  δεδιψηκεν 
ΚΑ  |  ηναγκασεν  ΚΑ  |  ημας  ποιησαι  ΚΑ  |  επαγαγειν]  επηγαγεν  Α  31  ευ- 

σεβή] η  δυρ  Γ&δ  Α3?  |  ει]  +  σν  Κ  |  τον  υετον]  ρι  ημιν  Κ  |  ευ  πληρωσιν]  ρν  εις 
πλησμονην  Κ  |  λάκκων]  σακκων  Κ  |  οπι  ετι  Κ  32  νιοις]  ρτ  τοις  Κ 

33  ημεραις]  ρτ  ε'  Κ ε  α 
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δώσειν  τήν   πόλιν  τοις  έχθροίς  ημών   έπισκέ-ψ-εται  Κύριος  τον  Β 
(33)  34  Ισραήλ  εν  χαρί  μου.     34ύμείς  δε  ουκ  εξερευνήσετε  την  πράξίν 
(34)  35  μον,  ον  γαρ  έρώ  νμίν  εως  τον  τελεσθήναι  α  εγώ  ποιώ.     35  και 

είπεν  Όζείας  και  οι  άρχοντες  προς  αυτήν  Ώ,ορεύον  εις  είρήνην, 
και  Κύριος  ό  θεός  εμπροσθέν  σου   εις  έκδίκησιν  τών  εχθρών 

36  ημών.    36 και  άποστρέψαντες  εκ   της  σκηνής  επορεύθησαν  επ\ 
τάς  διατάξεις  αυτών. 

ι        ι'\ουδειθ  δε  επεσεν  έπι  πρόσωπον,  και  έπέθετο  σποδόν  έπι  τήν 
κεφαλήν  αυτής,  και  έγύμνωσεν  6ν   έδεδνκει   σάκκον   και    ήν  αρτι 
π ροσφερόμενον  εν  Ιερουσαλήμ  εις  τον  οίκον  τον  θεοί)  το  θυμίαμα 
τής  εσπέρας  εκείνης,  και  έβόησεν  φωνή  μεγάλη  Ίονδε\θ  προς  Κύριον 

2  καϊ  είπεν  2Κύριε  ό  θεός  του  πατρός  μου  "Συμεών,  ω  εδωκας  εν  χειρι 
ρομφαίαν  εις  έκδίκησιν  αλλογενών,  οι  'ελυσαν  μήτραν  παρθένου  εις 
μίασμα  και  εγύμνωσαν  μηρόν  εις  αίσχυνην  και  έβεβήλωσαν  μήτραν 

—    3       ονειδος'  είπας  γάρ  Ούχ  ούτως  εσταΐ'  κα\  εποίησαν.     3άνθ'  ών 
εδωκας  άρχοντας  αυτών  εις  φόνον,  και  τήν  στρωμνήν  αυτών  ή 
τ\δέσατο  τήν  άπάτην  αυτών  άπατηθείσαν  εις  αίμα,  και  έπάταζας 

(3)  4  δούλους  έπι  δυνάσταις   και  δυνάστας   έπι  θρόνους  αυτών  4  και 
εδωκας  γυναίκας  αυτών  εις  προνομήν  κα\  θυγατέρας  εις  αίχμα- 
λωσίαν  και  πάντα  τά  σκύλα  εις  διαίρεσιν  υιών  ήγαπημένων 
νπό  σον,  οι  και  έζήλωσαν  τον  ζήλόν  σον  και  έβδελύζαντο 
μίασμα  αίματος  αύτών  και  έπεκαλέσαντό  σε  εις  βοηθόν  ό  θεός 

(4)  5  ό  θεός  έμός,  και  εισάκουσαν  εμού  τής  χήρας.    5  συ  γάρ  έποίησας 
τά  πρότερα  εκείνων,  και  εκείνα   και  τά  μετέπειτα  και  τά  νύν 

6  και  τά  επερχόμενα  διενοήθης,  και  έγενήθησαν  α  ένενοήθης,  6 και 
(ζ)     παρέστησαν  α  έβουλεύσω  και  είπαν  Ιδού  πάρεσμεν  {5'πάσαι  γάρ 

,  ίο»)   7  αί  οδοί  σου  έτοιμοι,  και  ή  κρίσις  σου  εν  προγνώσει.     7 ιδού  γάρ 

*  Ασ  σύριοι  έπληθύνθησαν  εν  δυνάμει  αύτών,  ύ^ώθησαν  εφ*  ΐππω 
και  αναβάτη,  έγαυρίασαν  εν  βραχίονι  πεζών,  ήλπισαν  εν  άσπίδι 

34  εξε\ραυνησεται  Χ  εξερευνήσατε  Α  |  ερω]  αναγγελω  ΧΑ  35  ημών]  η 
5Ηρ  13.5  Α3?  (υ μ.  Α*)  IX  1  επεθετο]  εθετο  Κ0-3-  \  εδεδυκει]  ενδεδυκει  Κ 
ενεδιδυσκετο  Α  |  θεου]  κυ  Α  |  τον  θυμιάματος  Α  |  φωνην  μεγαλην  Α  2  παρ- 

θένου] παρ  8ΐη>  Γ3.8  Α3  2 — 3  εις  μίασμα... εδωκας  $ιιρ  Α*  2  εγύμ- 
νωσαν] +  μήτραν  παρθένου]  61$  μίασμα  Β*  (οπι  μητραν  ι°... εγύμνωσαν  Β1?α! 

ηοη  Ϊπ.ηΙ  Β15)  3  οιη  άρχοντας  Χ*  (ηαΐ)  Κ0·3)  |  οπι  αυτών  2°,  3°  ΚΑ 
οιη  απατην  Κ*  ν1£ΐ  (ηαΐ)  απατή\  ς\ι)  Α  |  δυνασταις]  δυναστας  Χ  |  οηι  δυνασταις 
και  Α  4  θυγατέρας]  θυγατε\ρες  Β  +  αυτών  Α  |  σκύλα]  +  αυτών  Α  |  υιων]  4- 
Ισλ  Χ  [  ηγαπημενων]  ρτ  των  Χ  |  οπί  οι  Λ  |  ο  θεος  ο  θεος]  ο  θς'  ο  θς  Κ  Ό 
θ'ς  θς  Α  |  εμος]  ρΓ  ο  Κ  |  ογπ  και  7°  Α  |  εμου]  μου  Α  5  ΟΠΙ  και  2°  Χ  | τα  μετεπ.]  οιη  τα  Α              6  η  κρισις]  αι  κρίσεις  Α 
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Β  και  εν  γαίσω  και  τόξω  και  σφενδόνη,  και  ουκ  έγνωσαν  οτι  σύ 

ει  Κύριος  συντριβών  πολέμους.    ̂ Κύριος  ονομά  σοι·   σύ  ράξον  8  (ιο^,ιι) 
αυτών  την  ϊσχύν  εν  δυνάμει  σον,  και  κάταξον  το  κράτος  αυτών 

εν   τω   θυμώ   σου·   εβουΧεύσαντο  γαρ  βεβηΧώσαι  τά  άγιά  σον, 
μιάναι  το   σκήνωμα  της   καταπαύσεως  τον  ονόματος  της  δόξης 
σον,  καταβαΧείν  σιδηρω  κέρας  θυσιαστηρίου  σου.    9βΧεψον  είς  9  (12-15) 
ΰπερηφανίαν   αυτών,   άπόστειΧον  την   όργην   σον   είς  κεφάλας 

αυτών,  δός  εν  χειρί  μον  της  χήρας  6  διενοηθην  κράτος.     10  πά-  ίο 
ταξον  δούΧον  εκ  χειΧεων  απάτης  μου  επ^  αρχοντι  και  άρχοντα 
επ\  θεράποντι  αυτού,  θραΰσον  αυτών  το  άνάστεμα  εν  χειρι  θη- 
Χείας.     11  ού  γαρ  εν  πΧηθει  τό   κράτος   σου,  ουδέ   η  δυναστεία  ιι  (ιό) 
σου  εν  ισχυουσιν,  αλλά  ταπεινών  ει  θεός,  εΧαττόνων  ει  βοηθός, 

άντιΧημπτωρ  άσθενούντων,  απεγνωσμένων  σκεπαστής,  άπηΧπι-  - 
σμενων  σωτηρ.     12 ναι  να\  6  θεός  τον  πατρός  μον  και  θεός  κΧη-  ΐ2 
ρονομίας  Ισραήλ,       δέσποτα  τών  ουρανών  και  της  γης,  κτιστά  (17) 
τών   υδάτων,  βασιΧεϋ  πάσης  κτίσεως   σου,  συ  είσάκουσον  της 

δεησεώς  μου,  13  και   δό$·  Χόγον  μου  κα\  άπάτην  εϊς  τραύμα  και  13(18) 
μώΧωπα  αυτών,  οι  κατά  της  διαθήκης  σου  και  ο'ίκου  ηγιασμενον 
σον  και  κορνφης  Σιών  και  ο'ίκον  κατασχέσεως  νιών  σον  εβου- 

Χεύσαντο σκΧηρά.     14 και   ποίησον  επ\   πάν  τό  έθνος  σου  και  14  (ίο) 
πάσης  φυΧης  επίγνωσιν,  του  εϊδησαι  οτι  συ  ει  6  θεός  πάσης 
δυνάμεως  και  κράτους,  και  ουκ  εστίν  αΧΧος  υπερασπίζων  του 
γένους  Ισραήλ  ει  μη  σύ. 

ΙΚαι  εγενετο  ως  επαύσατο  βοώσα  προς  τον  θεόν  Ισραήλ  και  ι  Χ 
σννετεΧεσεν  πάντα  τά  ρήματα  ταύτα,  2  και  ανέστη  από  της  πτώσεως  ι 
(2)καΊ  εκάΧεσεν  την  αβραν  αυτής,  και  κατεβη  είς  τον  οίκον  εν  ώ  διετριβεν 
εν  αύτώ   εν  ταίς  ημεραις  τών  σαββάτων  και  εν  ταΐς  εορταις  αυτής, 
3 και  περιείΧατο  τον  σάκκον  6ν  ενδεδύκει,  και  εξεδύσατο  τά  Ιμάτια  3 

«Α       7  οιώ  και  εν  γαισω  Α  |  γεισω  #,*"ΐά  (^αισ.  |£ΐ)  8  σι-  ραξον]  σνν- 
ρα\ξον  &  |  μιαναι]  ρτ  και  Κ  9  νπερηφανιαν]  ρΓ  την  Κ  10  αν- 
των]  +  την  οργην\  σον  εις  κεφαλας\  αυτών  αποστει\\ον  την  οργην  σον\  εις 
κεφάλας  αντώ\  δος  εν  χείρι  μον\  της  χήρας  ο  διενο\ηθην  θρανσον  αν\των  Κ* 
(οπί  θρανσον  ι0.., διενοηθην  ̂   °·3)  |  ανάστημα  Α  11  οηι  σον  ι°  Κ* 
(ΗαΙ)  Κ0·3)  |  η  δνναστεια]  η  δεξιά  Κ*  τη  δνναστια  Κ0·3  |  θεος]  κς  Α  \  αφηΧτισμ. 
Κ  12  ο  θεος]  θε  Κ  θς  Α  |  βασιλεύς  Α  13  μον]  μοι  Ν  |  κορνφην  Α 
14  παν  το  έθνος]  παντός  εθνονς  Α  \  ειδησαι]  ειδεναι  σε  Κ0·3  |  ο  θεος]  +  θ~ς  ΚΑ  | 
βι  μη  σν  5πρ  Γ£δ  Α3  Χ  1  και  εγενετο]  ι  εγενετο  δυρ  ταδ  Α3  2  πτώσεως] 
+  αντης  Κ  |  οίκον]  +  αντης  ί<  3  ττεριειλετο  Κ  |  σακκον]  +  της  (ς  δυρ  ΙίΰΟΚ 
Κ1νϊά)  χηρενσεως  αντης  &  ]  ε^δεδί'κει]  ενεδεδνκει  Β3*5  ενεδιδνσκετο  Α 
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τής  χηρεύσεως  αυτής·  <3) περιεκλύσατο  το  σώμα  ύδατι  και  έχρίσατο  Β 
μυρω  παχεΐ,  και  διέταξε  τας  τρίχας  της  κεφαλής  αυτής  καί  επίθετο 

μ'ιτραν  έπ    αυτής,   και  ένεδύσατο  τα   ιμάτια  της  ευφροσύνης  αυτής 
εν  αίς  έστολίζετο  εν  ταϊς  ήμέραις  της  ζωής  του  ανδρός  αυτής  Μανασσή· 

4  4  καί  'ελαβεν  σανδάλια  εις  τους  πόδας  αυτής,  και  περιέθετο  τοις 
χλίδωνας  και  τα  ψέλια  και  τους  δακτυλίους  και  τα.  ένώτια  και 

πάντα  τον  κόσμον  αυτής·  ̂   και  έκαλλωπίσατο  σφόδρα  εις  άπάντησιν 
5  οφθαλμών  ανδρών  όσοι  αν  ϊδωσιν  αυτήν.  5  και  εδωκεν  τή  αβρα 
αυτής  άσκοπυτίνην  οϊνου  και  καψάκην  ελαίου,  και  πήραν  έπλήρωσεν 
άλφίτων  και  παλάθης  και  άρτων  καθαρών,  και  περιεδίπλωσε  πάντα 

6  τα  άγγια  αυτής  και  έπέθηκεν  αυτή.  6 και  έξήλθοσαν  έπ\  την  πΰλην 
τής  πόλεως  Βαιτυλουά,  και  εΰροσαν  επεστώτα  επ'  αυτή  Όζείαν  και 

7  τους  πρεσβυτέρους  τής  πόλεως  Χάβρειν  και  Χάρμειν.  7 ώς  δε  είδον 
αυτήν,  και  ήν  ήλλοιωμενον  το  πρόσωπον  αυτής,  και  την  στολήν  μετα- 
βεβληκυϊαν,  και  έθαύμασαν  επί  τω  κάλλει  αυτής  έπι  πολύ  σφόδρα, 

8  (8)καί  είπαν  αυτή  8Ό  θεός  τών  πατέρων  ημών  δωη  σε  εις  χάριν,  καϊ 
τελειώσαι  τα  έπιτηδεύματά  σου  εις  γαυρίαμα  υιών  Ισραήλ  και  ύψωμα 

9  Ιερουσαλήμ.  και  προσεκννησεν  τω  θεω,  9 και  είπεν  προς  αυτούς 
Επιτάξατε  άνοιξαί  μοι  την  πυλην  τής  πόλεως,  και  έξελεύσομαι 

εις  τελείωσιν  τών  λόγων  ων  έλαλήσατε  μετ    έμοϋ'   και  συνέταξαν 
ίο  τοις  νεανίσκοις  άνοίξαι  αυτή  καθότι  έλάλησαν.  10 και  εποίησαν 

ούτως·  (ιυ)καί  έξήλθεν  'ΐουδείθ,  αυτή  και  ή  παιδίσκη  αυτής  μετ'  αυτής· 
άπεσκόπευον  δ'  αυτήν  οι  άνδρες  τής  πόλεως  εως  ου  κατέβη  τό  ορος, 

ιι  έο)ς  διήλθεν  τον  αύλώνα  και  ούκ  'έτι  έθεώρουν  αυτήν.  "Και 
επορευοντο  εν  τω  αύλώνι  είς  ευθείαν,   και  συνήντησεν   αυτή  προ- 

ΐ2  φυλακή  τών  Άσσυρίων.  12 και  συνέλαβαν  αυτήν  και  έπηρώτησαν 
Ύίνων  εί,  καί  πόθεν  ερχη,  και  πού  πορεύτ) ;  ̂  και  είπεν  θυγάτηρ  ειμί 
τών  Εβραίων,  και  άποδιδράσκω  από  προσώπου  αυτών,  ότι  μέλλουσιν 

3  οίη  τψ  χηρευσεως  αυτήν  Ν  \  περιεκΧυσατο]  ρι  και  ΝΑ  |  παχει]  χ  δυρ  ΜΑ 
Γ3.δ  Βα1ϊ  |  διέταξε]  διεξανε  Κ  διεταξεν  Α  |  αυ]  ου  Κ    |   εστολίζετο]  εκοσμειτο 
Ν         4  χλιδωνας]  λ  δυρ  Γαδ  Αα?  |  ατταντησιν]  απατησιν  ̂ 1?η1>?Α       5  άσκο- 

πυτίνην (-τεινην  Α)]  ασκον  Ν  |  ουι   και  παλαΟης       |  περιεδιπΧωσεν  ΚΑ  | 
α776ΐα  Βα1)  6  εζηλθοσαν]  οσ  δυρ  ταδ  Α3  |  ΒαιτουΧουα  Ν  |  ενραν  Η  | 
εφεστωτα  ΝΑ  |  οπι  επ  ΚΑ  |  Οζιαν  Β13  7  το  πρόσωπον  αντης  η\\οιωμ. 
Ν   |  στοληρ]  +  αυτηϊ  Ν  |  μεταβεβΧηκνιαν]  +  αντης  Βώϊα^Α  [  ΟΙΧ1   και  3  Λ 
8  το  επιτήδευμα  Ν  |  Ιλμ  Κ*  Ιλημ  Ν0·3         9  ελαλησατε]  ατ  δυρ  Γ&5  Α3 
εΧαΧησαν]  ελαλησεν  ΝΑ  10  εποιησαΐ  (δοη  Γίΐδ  ι  Πΐ)  Α  |  εξηλΟον  Βι;?νκ1 
Ιονδειθ]  δος  ταδ  υ  Ι  νϊ(1  ίη  Β  |  οηα  μετ  αντητ  Α  |  δ]       Α3Ϊ  (β  δΐιροΓδοι·) 
εθεωρων  Ν  εΟεωρουσαν  (σ  δαρ  ταδ  Αα)  Α  12  Εβραίων]  Εβ,  α  δυρ  ΓΛδ 

5ΕΡΤ.  II. 
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Β  δίδοσθαι  ύμιν  είς   κατάβρωμα.     13κάγώ   έρχομαι   εϊς  το   πρόσωπον  13 
ΌΧοφέρνου  αρχιστράτηγου  δυνάμεως  υμών  του  άναγγεϊΧαι  ρήματα 

αληθείας,  και  δείζω  προ  προσώπου  αυτού  όδον  καθ*  ην  πορεύσεται 
και  κυριεύσει  πάσης  της  όρινής,  και  ου  διαφωνήσει  τών  ανδρών  αυτοί 

σαρξ  μία  ουδέ  πνεΰμα  ζωής.    14 ως  δε  ήκουσαν  οι  άνδρες  τα  ρήματα  14 
αυτής,  και  κατενόησαν  το  πρόσωπον  αυτής,  και  ήν  εναντίον  αυτών 

βαυμάσιον  τώ  κάλλει  σφόδρα·  (15)και  είπαν  προς  αυτήν  1$Σέσωκας  ι$ 
την  ψυχήν  σου  σπεύσασα  καταβήναι  εις  πρόσωπον  του  κυρίου  ημών 

και  νυν  πρόσεΧθε  επ\  την  σκηνήν  αύτού,  καϊ  αφ'  ημών  προπέμψουσίν 
σε  εως  παραδώσίν  σε  εις  χείρας   αυτού.      16 εάν  δε   στης  εναντίον  ι6 
αύτού,  μη  φοβηθής  τη  καρδία  σου,  αλλά  άνάγγειΧον  κατά  τά  ρήματά 

σου,  και  ευ  σε  ποιήσει.     17  και  άπεΧεζαν  ε£  αυτών  άνδρας  εκα-  ιγ  — 
τόν,  και  παρέζευξαν  αυτή  και  τή  άβρα  αυτής,  και  ήγαγον  αυτάς 

επι  την  σκηνήν   ΌΧοφέρνου.      18 και   εγενετο   συνδρομή   εν   τή  ι8 
παρεμβολή,  διεβοήθη  γαρ  εις  τά  σκηνώματα  ή  παρουσία  αυτής· 
και  ελθόντες  εκυκΧουν  αυτήν  ως  ίστήκει  εξω  τής  σκηνής  Όλο- 
φερνου,  εως  προσήγγειΧαν  αύτώ  περ\  αυτής.     19  και  εθαύμαζον  19 
επί  τω  κάΧΧει  αυτής,  και  εθαύμαζον  τους  υιούς  Ισραήλ  άπ'  αυτής· 
και  είπεν  έκαστος   προς  τον  πΧησίον  αυτού  Τις  καταφρονήσει 
τού  Χαού  τούτου  ος  εχει  εν   εαυτω  γυναίκας  τοιαύτας ;    οτι  ου 
καΧόν   εστίν   ύποΧείπεσθαι  εζ   αυτών  Άνδρα  ενα,  οι  άφεθεντες 

δυνήσονται  κατασοφίσασθαι  πάσαν  την  γήν.     20  και  εξήλθον  οι  ίο 
παρακαθεύδοντες   Όλοφέρνη   καϊ   πάντες   οι   θεράποντες  αυτού, 

και  είσήγαγον  αυτήν  εις  τήν  σκηνήν.     21  και  ήν  ΌΧοφερνης  άνα-  2ΐ  (19) 
παυόμενος  επ\  τής  κΧίνης  αυτού  εν  τώ  κωνωπίω,  δ  ήν  εκ  πορ- 

φύρας και  χρυσίου  και  σμαράγδου  και  Χίθων  ποΧυτεΧών  καθυ- 
φασ μίνων.     22 και  ανήγγειλαν  αύτώ  περί  αύτής,  και  εξήΧθεν  εις  ιι 
το  προσκήνιον,  και  Χαμπάδες  άργυραΐ  προάγουσαι  αύτού.     23ώς  23  (17* 
δε  ήΧθεν   κατά  πρόσωπον  αύτού  'ΐουδεϊθ  και  τών  θεραπόντων 
αύτού,   εθαύμασαν   πάντες  επι  τω   κάΧΧει  τού   προσώπου·  και 

ΚΑ        12  διδοσθαι]  διδοναι  Κ        13  το  πρόσωπον]  οιτι  το  Κ  [  ανάγγειλα  ι]  απαγ- 
γειλαι  ΚΑ  (λαι  δυρ  Γ&δ  Α3)  |  ρήματα  δυρ  ΓΠδ  Α3  (δες  Γ3.8  ι  Ιϊί)  14  αυτής 
ι°]  ταντα  Κ  |  θαυμασιον]  θανμαστόν  Κ  θαυμάσια  Α  |  οιτι  τω  κάΧΧει  Κ  15  «υ 
προσ.  του  κυρίου]  προς  τον  κν  Κ  |  παραδωσι  Κ  παραδωσουσι  Κ0·3  παραδω- 
σουσιν  Α  16  ευ]  ευθη  Α  17  επέλεξαν  Β^Κ^Α  |  Ολοφερνου]  γά- 

του Κ  18  τη  παρεμβολή]  ρτ  πάση  Β3ΐ>1Ι1δΚΑ  |  ειστηκει  Β3ΐ)        ,  19  β7τι 
τω  καλλει.,.απο  (δίο)  αυτής  ϊη  ΐ"η§§  εί  δυρ  Γ3.5  Α3  (οηι  επι... εθαύμαζον 
Α*)  |  είπαν  Α  |  οιτι  ου  Κ*  (Ηαυ  Κ0-3)  |  οιη  εστίν  Κ  |  υπολιπε\σθαι  άνδρα  εξ αυ\των  ενα  Κ  β£  αυτώ\  υπόλειπεσθαι  άνδρα  ενα  Α  21  καθυφσσμενον  Κ 
23  προσώπου]  +  αυτής  ΚΑ 
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10ΥΔΕΙΘ XI  II 

πεσούσα  επ\    πρόσωπον   π  ροσεκυνησεν  αύτώ,    και    ήγειραν   αυτήν  Β 

XI    ι  οι    δούλοι    αύτού.  2Και   είπεν  προς  αυτήν  Όλοφερνης  θάρ- 
σησον,  γύναι,  μή  φοβηθής  τι)   καρδία   σου·  οτι  εγώ   ουκ  εκάκωσα 
ανθρωπον  όστις  ήρετικεν  δουλεύειν  βασιλεϊ  Ναβουχοδονοσόρ  πάσης 

ι  της    γης.     2 κα\    νυν   ό  λαός   σου   6   κάτοικων    την   όρινήν,  ει  μή 
εφαύλισάν  με,  ουκ    αν  ήρα  το   δόρυ  μου    επ'   αυτούς,  αλλά  αυτοί 

3  εαυτο'ις  εποίησαν  ταύτα.     3 και   νύν  λεγε  μοι  τίνος  ένεκεν  άπεδρας 
-  απ     αυτών    καί    ήλθες    προς    ημάς·    ηκεις    γαρ    είς  σωτηρίαν 

4  θάρσει,  εν  τη   νυκτϊ  ταύτη  ζηο~η  και  εϊς   το   λοιπόν   4  ου  γάρ 
εστίν  ος  αδικήσει  σε,   αλλ'   εύ   σε   ποιήσει   καθά  γίνεται  τοις 

(4)   5  δούλοις  τού  κυρίου  μου  βασιλέως  Ναβουχοδονοσόρ.    5 καϊ  ειπεν 
προς  αύτον  Ίουδείθ  Αεξαι  τα  ρήματα  της  δούλης  σου,  και  λαλτ;- 
σάτω  η  παιδίσκη  σου  κατά  πρόσωπον  σου,   και  ουκ  άναγγελώ 

6  ψεύδος  τώ  κυρίω  μου  εν  τη  νυκτϊ  ταύτη.    6 και  εάν  κατακολου- 
θησης  τοίς  λόγοις  της  παιδίσκης  σου,  τελείως  πράγμα  ποιήσει 
μετά  σου  6  θεός,  και  ουκ  άποπεσειται  6  κύριος  μου  τών  επιτη- 

(ζ)  7  δευμάτων  αύτού.     7 ζή  γάρ  βασιλεύς  Ναβουχοδονοσόρ  πάσης  της 
γης  και  ζη  τό  κράτος  αύτού,  ος  άπεστειλεν  σε  είς  κατόρθωσιν 
πάσης  ψυχής,  οτι  ού  μόνον  άνθρωποι  δια  σε  δουλεύουσιν  αυτώ, 
αλλά  και  τά  θηρία  τού  αγρού  και  τά  κτήνη  και  τά  πετεινά  τού 
ουρανού  διά  της  ισχύος  σου  ζήσονται  Ναβουχοδονοσόρ  και  πάντα 

(ό)  8  τον  οίκον  αύτού.    Βήκούσαμεν  γάρ  την  σοφίαν  σου  και  τά  πανουρ- 
γεύματα  της  ψυχής  σου,  και  άνηγγελη  πάση  τή  γή  οτι  συ  μόνος 

ος  εν  πάση  βασιλεία  και  δυνατός  εν  επιστήμη  και  θαυμαστός 

(7)  9  &  στρατεύμασιν  πολέμου.     9  και  νύν  λόγος  ον  ελάλησεν  Άχιώρ 
εν  τή  συνεδρεία  σου,  ήκούσαμεν  τά  ρήματα  αύτού,  οτι  περιεποιή- 
σαντο  αύτον  οι  άνδρες  Βαιτυλουά,  και  άνήγγειλεν  αύτοΐς  πάντα 

-  ίο  οσα  ε'ζελάλησεν  παρά  σοι.  10 διό,  δέσποτα  κύριε,  μή  παρελθης 
(δ)      τον  λόγοι/  αύτού,  αλλά  κατάθου  αύτον  εν  τή   καρδία  σου,  (8)δπ 

εστίν  άληθής·  ού  γάρ  εκδικάται  τό  γένος  ήμών,  ού  κατισχύει  ρομφαία 

(9)  ιι  67γ'  αύτούς  εάν  μή  άμάρτωσιν   είς  τον   θεόν   αύτών.     11  και  νύν 

XI  1  μη]  ρΓ  και  Κ  |  ηρετικεν]  ηκεν  Κ  ηρετισεν  Α  2  β  ι  μη\  εφανλισαν  ΝΑ 
με  ο\  κάτοικων  την\  ορ.  Κ  |  εφαυλισεν  Α  |  αλλα]  αλλ  Κ  3  ένεκα  ΚΑ  |  αγ- 

όρασα* Κ  |  ζηση]  ρΓ  ξωη  Κ  4  ποιήσει]  ποισει  Ν*  (77  ?ιιροΓ5θΐ·  Κ1) 
βασιλέως]  ρτ  του  Κ  7  βασιλεύς]  ρτ  ο  Α  \  πάσης  της  γης  Ναβονχ.  Α  | 
Ναβουχ.  2°]  ρν  επι  ΚΖ·ΆΑ  8  πανυνργηματα  Βλ1)Α  |  και  1°]  ρχ  α  Βα1,(νκ1,Α  | 
βασίλεια]  ρτ  τη  Α  9  λογος]  +  σου  Κ*  (οιη  Ν·"1*)  ρΓ  ο  ΚΑ  |  συνέδρια 
]!'  ΚΛ  |  ΒαιτοιΛοι/α  Κ  |  εζελαλησεν]  ελαλησεν  Ν  10  διο]  διότι  Κ*  (δω 
Νςα)  δη  Α  |  ου  2°]  ουδε  Ν  ος  Α 
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XI  12 ΙΟΥΔΕΙΘ 

Β  Ίνα  μη  γένηται  6  κύριος  μου  εκβολος  και  άπρακτος,  έπιπεσείται 
θάνατος  επ\  πρόσωπον  αυτών,  και  κατελάβετο  αυτούς  αμάρτημα 
€Ρ  ω  παροργιούσιν  τον  θεον  αυτών,  όπηνίκα  αν  ποιήσωσιν  άτο- 
πίαν.     12επε\  γαρ  έζέλειπεν  αυτούς  τά  βρώματα  και  έσπανίσθη  12(10,11 
πάν  ύδωρ,   έβουλεύσαντο  έπιβαλεϊν   το\ς   κτήνεσιν   αυτών,  και 
πάντα  οσα  διεστείλατο  αύτοις  ό  θεάς  τοΊς  νόμοις  αυτού  μη  φαγειν 

διέγνωσαν   δαπάνησαν.     13  και  τα$·  άπαρχάς  του  σίτου   και  τάς  13  (12) 
δεκάτας  του  οίνου  και  του  ελαίου,  α  διαφύλαξαν  άγιάσαντες  τοις 

ιερεύσιν  τοΊς  παρεστηκόσιν  εν  ̂ Ιερουσαλήμ  απέναντι  του  προσ- 
ώπου  του   θεού   ημών,    κεκρίκασιν   έξαναλώσαι,   ών   ουδέ  ταΐς 

II  ̂   χερσϊν^'  καθήκεν  αψασθαι  ούδένα  τών  ε'κ  τού  λαού.     14 και  άπε-  14 
στάλκασιν  εις  Ιερουσαλήμ,  οτι  και  οι  έκεϊ  κατοικούντες  εποίησαν 
ταύτα,  τους  μετοικίσαντας  αύτοΊς  την  αφεσιν  παρά  της  γερουσίας. 

15 και  εσται  ως  αν  άναγγείλη   αύτοίς  και  ποιησωσιν,  δοθήσονταί  15 
σοι  εις  ολεθρον  εν  τη  ημέρα  εκείνη.     ι66θεν  εγώ  η  δούλη  σου  ι6  (13) 
επιγνούσα  ταύτα   πάντα  άπέδρων   άπο   προσώπου  αυτών,  και 

άπέστειλέν  με  ό  θεάς  ποιήσαι  μετά  σού  πράγματα  έφ'  οίς  έκστη- 
σεται  πάσα  η  γη  οσοι  εάν  άκούσωσιν  αυτά.     17 οτι  η  δούλη  σου  \η  (η) 
θεοσεβής   εστίν,   και  θεραπεύουσα  νυκτός  και  ημέρας  τον  θεον 

τού  ούρανού'  και  νύν  μενώ   παρά  σοι,  κύριέ  μου,   και  ε^ελβυ- 
σεται  η  δούλη  σου  κατά  νύκτα  είς  την  φάραγγα  και  προσεύχομαι 

προς  τον  θεόν,  (ι5α'καί  έρεϊ  μοι  πότε  εποίησαν  τά  αμαρτήματα  αύ-  (153) 
τών.     18 και  ελθούσα  προσανοίσω  σοι,  και  έζελεύση  συν   πάση  ι5 
τη  δυνάμει  σου,  και  ουκ  εστίν  ος  άντιστησεταί  σοι  έζ  αυτών. 

19  και  αξω  σε  διά  μέσου  της  Ιουδαίας  εως  τού  έλθεϊν  απέναντι  19 
Ιερουσαλήμ,   και    θήσω    τον   δίφρον   σου   εν  μέσω  αυτής,  και 
άξεις  αυτούς   ως  πρόβατα  οϊς  ουκ  εστίν  ποιμήν,   και  ού  γρύξει 

κύων  τή  γλώσση  αυτού  απέναντι  σου'  (ι6)6τι  ταύτα  έλαλήθη  μοι  (ιό) 
κατά  πρόγνωσίν  μου  και  άπηγγέλη  μοι,  (Ι7'καϊ  άπεστάλην  άναγ-  (17) 
γεΐλαί  σοι.  20Και  ηρεσαν  οι  λόγοι  αυτής  εναντίον  Όλοφέρνου  2ο  (ι3) 
και  εναντίον  πάντων  τών  θεραπόντων  αυτού,  και  έθαύμασαν  έπι 

τή  σοφία  αυτής  καϊ  είπαν  21  Ουκ  εστίν  τοιαύτη  γυνή  απ*  άκρου  ιτ  (19) 
εως  άκρου  τής  γής,  εν  καλω  προσώπω  και  συνέσει  λόγων.    22 και  22  (20) 

ΝΑ  11  επιπεσειται]  ρΐ  κ  Β3^^0·3  ρΓ  και  Α  |  προσωττίυ  ΚΑ  |  κατελάβετο] 
καταλαβοι  Α  |  εν  τω  Κ*  (εν  ω  Κε·3)  |  παροργιουσι  Κ  |  αν]  εαν  ΚΑ  12  οηι  γαρ 
Α  |  εξελειπεν]  εζελιπεν  Β13^  παρεξελειπεν  Α  |  βρωματα]  +  αντων  Α  |  κτησιν  Κ* 
(κτηνεσιν  Κε·3)  13  δέκατα  Α*  (ϊ  δνιρβΓδΟΓ  Α1)  |  οτη  α  Α  |  ονδε]  ονδ  εν  Α  |  ροδί 
χερσιν\\ εχοίάϊΐ  ίοΐ  ίη  Κ  15  αν]  εαν  Α  17  ερει]  αναγγελει  Α  19  [?ι]  σου 
οτι  ταύτα  6λαλ?7  δΐιρ  Γ&5  Β1*3*3  |  μοι  ταύτα  ελαληθη  Α  |  απηγγελη]  ανηγγελη  Α 
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ΙΟΥΔΕΙΘ XII  II 

είπεν  προς  αυτήν  Όλοφέρνης  Έύ  επο'ιησεν  ό  θεος  άποστειλας  σε  Β 
έμπροσθεν  τον  λαοί,  τον  γενηθήναι  ίρ  χερσ\ν  ημών  κράτος·  4ρ 

(21)  23  δε  τοις  φανλίσασι  τον  κύριόν  μον  απώλεια.  23 και  νυν  αστεία 
βΐ  συ  εν  τώ  είδει  σου  και  αγαθή  εν  τοις  λόγοις  σον  οτι  εάν 
ποίηση  καθά  ελάλησας,  ό  θεός  σον  εσται  μον  θεός,  και  συ 

εν  ο'ίκω  Ναβουχοδονοσόρ  βασιλέως  καθήση,  και  εση  ονομαστή 
XII    ι  παρά   πάσαν   τήν  γήν.  *Καί  εκελευσεν  εϊσαγαγείν  αυτήν  ου 

ετίθετο  τα  άργυρώματα  αυτού,  και  συνέταξεν  καταστρώσαι  αίιτη  από 

2  τών  όψοποιημάτων  αυτού  κα\  τον  οϊνον  αύτου  πίνειν.  2  και  ειπεν 
Ίονδείθ  Ον  φάγομαι  εξ  αντών,  'ίνα  μή  γενηται  σκάνδαλον,  αλλ'  ε'κ 

3  τών  ήκοΧονθηκότων  μοι  χορηγηθήσεται.  3 και  είπεν  προς  αυτήν 

ΌΧοφερνης  Έάν  δε  ε'κλίπη  τα.  μετά  σον  οντα,  πόθεν  έξοίσομέν 
σοι  δονναι  όμοια  αντοις ;    ον  γάρ  εστίν   μεθ*  ημών   εκ   τον  εθνονς 

(4)   4  νον.    4 και  είπεν  ΊονδεΙΘ  προς  αντόν  Ζ?)  ή  ψυχή  σον,  κνριε  μου, 
ότι  ον  δαπανήσει  ή  δούλη  σον  τά  οντα  μετ  εμου  εως  αν  ποίηση  εν 

5  χεψί  μου  α  εβουλεύσατο.     5 και  ήγάγοσαν  αυτήν  οι  θεράποντες 

^Ολοφερνον  εις  τήν  σκηνήν,  και  νπνωσεν  μέχρι  μεσονσης  της 
(ζ)  6  ννκτός·  και  ανέστη  προς  τήν  εωθινήν  φνΧακήν,  6 και  άπεστειΧεν 

προς  *Ολοφερνην  λεγονσα  Έπιταξάτω  δή  6  κύριος  μον  εάσαι 
(β)  7  τήν  δούλην  σου  επι  προσευχήν  έξελθείν.     7  και  προσέταξεν  Ολο- 

φερνης  τοΐς  σωματοφύλαζιν  μή  διακωΧύειν  αυτήν,  και  παρεμεινεν 

(γ)      *ν  τΐ)   παρεμβολή  ημέρας  τρεις·  (?)καί  εξεπορεύετο   κατά  νύκτα 
εις  τήν  φάραγγα  Βαιτυλουά,  και  εβαπτίζετο  εν  τη  παρεμβολή 

(δ)   8  επ\  της  πηγής  του  ύδατος.     8 και  ώ$·  άνεβη,  ε'δέετο  του  κυρίου 
θεού  Ισραήλ  κατευθΰναι  τήν  όδόν  αυτής  εις  ανάστημα  τών  νιών 

(9)  9  τ°ν  λαοΟ  αντον.     9 και    είσπορενομενη    καθαρά    παρεμενεν  τγι 
σκηνή,  μέχρι  ον  προσηνεγκατο  τήν  τροφήν  αντής  προς  έσπε- 

ρο) ιο  ραν.  10  Και   εγενετο   εν   τη   ήμερα  τη  τετάρτη  εποίησεν 
Όλοφερνης  πότον  τοις  δούλοις  αντον  μόνοις,  και  ονκ  εκάλεσεν 

ιι  εις    τήν    χρήσιν   ονδενα   τών   προς   ταϊς   χρείαις.     "και  ειπεν 
Βαγώα   τω  εύνούχω,  ος  ήν   ε'φεστηκώς  επι  πάντων  τών  αντον 
Ώείσον  δή  πορευθείς  τήν  γνναίκα  τήν  ̂ Έβραίαν  η   εστίν  παρά 
σοι   τον    εΧθείν   προς  ημάς   και   φαγεΐν   και   πιειν  μεθ'  ημών. 

23  ποίηση]  ποιήσεις  Α  |  εν\  οικω  Β*  εν  οι\κω  Β^***)  I  βασιλέως  Να/3.  Α  Α 
XII  1  αντη]  αντή\  Α  |  πινειν]  πιειν  Α  2  αλλ]  αλλα  Α  3  Οίτη  δε  Α  | 
εκλειπη  Α  |  οντα  μετα  σου  Β?Α  |  εξοισομεν]  εξομεν  Α  |  όμοια]  ρΓ  τα  Α  \  έθ- 

νους] γένους  Α  4  ποιηση]  +  κς  Α  5  τ?75  νυκτός]  οηι  της  Α  |  προς] 
περι  Α  6  εξελθεϊ\  επι  προσενχην  Α  8  ω$]  εως  Α  \  εδετο  Α  \  του 
κυρίου]  οπι  του  Α  9  καθαρά]  καθα  Α  \  τη  σκηνή]  ϋΐ  εν  Α  \  μέχρις 
Έ'ά^  |  τροφην]  τρυφην  Α            10  χρησιν]  κλησιν  Α 
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XII  12 ΙΟΥΔΕΙΘ 

Β  12 ιδού  γάρ   αισχρόν   τώ    προσώπω   ημών   ει   γυναίκα  τοιαύτην  ΐ2  (ιι) 
παρήσομεν  ούχ  όμιΧήσαντες  αύτη·  οτι  εάν  ταύτην  μη  έπισπασώ- 
μεθα,  καταγεΧάσεται  ημών.  13  και  εξήΧθεν  Βαγώας  από  προσώπου  13  (12) 
ΟΧοφέρνου,  και  είσήΧθεν  προς  αυτήν  κάί  είπεν  Μη  όκνησάτω 

δη  η  παιδ'ισκη  η  καΧή  αϋτη  εΧθοΰσα  προς  τον  κύριόν  μου  δοξα- 
σθήναι  κατά  πρόσωπον  αίιτοΰ,  και  π'ιεσαι  μεθ'  ημών  εις  εύφρο- 
συνην  οίνον,  και  γενηθήναι  εν  τη  ήμερο,  ταύτη  ως  θυγάτηρ  μία 

τών  υιών  Άσσούρ   αϊ  παρεστήκασιν  εν  ο'ίκω  Ήαβουχοδονοσόρ. 
14 και  είπεν  προς  αυτόν  Ιουδείθ  Και  τις  ειμι  εγώ  άντεροΰσα  τω  14  (ΐ3»*4) 
κυρ'ιω  μου ;  οτι  πάν  δ  εσται  εν  το7ς  όφθαΧμοϊς  αύτοΰ  άρεστόν 
σπευσασα   ποιήσω,   και  εσται  τοΰτό  μοι  άγαΧλίαμα  εως  ημέρας 

θανάτου  μου.     15  και  διαναστάσα  εκοσμήθη  τω  ιματισμώ  και  παντι  15 
τω  κόσμω  τω  γυναικείω·  και  προήΧθεν  η  δούΧη  αυτής  και  εστρωσεν 
αύτη  κατεναντι  ΌΧοφέρνου  χαμαϊ  τά  κώδια,  α  εΧαβεν  παρά  Βαγώου  ειε 

την  καθημερινήν  δίαιταν  αυτής  είςτό  εσθ'ιειν  κατακΧινομένην  67γ'  αύτών . 
16  και   εϊσεΧθοΰσα  άνέπεσεν  Ίουδείθ,  (ι6;καί  έξεστη  ή  καρδία  Όλο-  ι6 
φερνου   επ'   αυτήν,   έσαλεύθη   ή   ψυχή   αυτοΰ·   και  ην  κατεπίθυμος 
σφόδρα  του  συγγενέσθαι  μετ  αυτής,  και  ετήρει  καιρόν  τοΰ  άπατήσαι 

αυτήν  άφ' ης  ήμερας  είδεν  αυτήν.     17 και  είπεν  προς  αυτήν  ̂ ΟΧοφέρνης  \η 
Τΐίε  δη  και  γενήθητι  μεθ*  ήμών   εις  εύφροσύνην.     18  και  είπεν  Ίου-  ι8 
δείθ  Τΐίομαι  δή,  κύριε,  οτι  εμεγαΧυνθη  τό  ζην  μου  εν  εμο\  σήμερον 

παρά  πάσας  τάς  ήμερας  τής  γενέσεως  μου.    19 και  Χαβοΰσα  εφαγεν  19 
και   επιεν   κατεναντι  αύτοΰ  α  ήτοίμασεν  ή  δούΧη  αύτής.     20 και  ηύ-  ίο 

φράνθη  ΌΧοφέρνης  άπ'  αύτής,  και  επιεν  οίνον  ποΧύν  σφόδρα  οσον 
ούκ   επιεν  πώποτε  εν  ήμερα  μια   αφ    ου  εγεννήθη.  Ι(Ω?   δβ  ι  XI 
ολ^ια  εγενετο,  εσπουδασαν  οι   δουΧοι  αύτού  άναΧύειν   και  Βαγώας 
συνέκΧεισεν   τήν   σκηνήν   έξωθεν,    και   άπεκΧεισεν  τους  παρεστώ- 
τας   εκ    προσώπου  τοΰ  κυρίου  αύτοΰ,  και  άπωχοντο  εις  τάς  κοιτάς 

αύτών  (2)ήσαν  γαρ  πάντες  κεκοπωμένοι  διά  τό  έπι  πΧεϊον  γεγο-  (2) 
νίναι  τον    πότον.     2ύπεΧείφθη   δε  ΊουδεΙΘ   μόνη   εν  τή   σκηνή,  2  (3) 
(4)και  ΌΧοφερνης  προπεπτωκώς  έπϊ  τήν  κΧίνην  εαυτού·  ην  γάρ  (4) 

Α       13  Βαγως  Α*  (α  2°  δαρβΓδΟΓ  Α1)  |  πιεσαι]  πιει\  Α  \  ν  μεθ  νμων  (βίο)  <γιϊ 
ευφροσύνη  ϊη  ηο£§  βΐ  δΐιρ  Γαδ  Α3  (οπί  εις  ευφροσυνην  Α*)  14  μοι  τοντο 
Α  |  ήμερα  Α  |  οηι  μου  ι°  Α  15  αναστασα  Α  |  οπί  και  παντι  τω  κοσμώ 
Α  |  γυναικιω  Α  \  προσηλθεν  Α  |  κατεναντι]  εναντίον  Α  \  κωδια]  ροδί  κ  ταδ  ι 
ϋΐ  (λ  νεί  α)  Β3?  |  ελαβον  Α  16  εσαλευθη]  τρϊ  και  Α  \  σννγενεσθαι  Α 
17  μεθ]  θ  δΐιρ  Γ3.δ  Α1  19  επιεν  και  εφαγεν  Α  20  επιεν  2°]  πι  $αρ 
ταδ  Α1  |  οπί  πωττοτε  εν  ημ.  μια  Α  XIII  1  κ  προσώπου  τον  κυρίου  δαρ 
Γ&5  Β1?3ΐ)           2  οπί  εν  τη  σκηνή  Α  |  επι  την  δυρ  Γαδ  Β35 8ο6 
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(5)  3  ττερικεχυμενος  αύτω  6  οίνος.     3  και  είπεν  Ίουδβί^  τή  δουλτ;  αυτής  Β 
—       στήναι  εξω  τον  κοιτώνος  αυτής  και  επιτηρείν  τήν  εξοδον  αυτής 

καθάπερ  κα(9'  ήμεραν,  εξελεύσεσθαι  -γαρ  εφη  ίττΐ  τήν  προσευχήν 
4  αυτής·   και  τω  Βαγώα  ελάλησεν   κατά  τά  ρήματα  ταύτα.    4  και 
άπήλθοσαν  πάντες  εκ  προσώπου,  και  ούδίΐί  κατελείφθη  εν  τω 

(β)      κοιτώνι  άπο  μικρού  εως  μεγάλου-  (6' και  στάσα  ̂ ΙουδεΧΘ  παρά  τήν 
(η)      κλίνην  αυτού  είπεν  εν  τη  καρδία  εαυτής  (;)  Κύριε  ό  θεάς  πάσης 

δυνάμεως,  επίβλεψον  εν  τη  ώρα  ταύτη  επι  τά  εργα  των  χειρών 

5  μου,   είς  ύψωμα  Ιερουσαλήμ·  5 δη  νυν  καιρός  άντιλαβεσθαι  τής 
κληρονομιάς   σου    και   ποιήσαι   το  επιτήδευμά  μου   εις  θραύμα 

(δ)  6  εχθρών  οι  επανεστησαν  ήμϊν.    6 και  προσελθοΰσα  τω  κανόνι  τής 
κλίνης  ος  ην  προς  κεφαλής  Όλοφέρνου   καθείλε  τον  άκινάκην 

(α)  7  αυτού  α7τ'  αυτού,  7  και  εγγίσασα  τής  κλίνης  εδράξατο  τής  κόμης 
τής  κεφαλής  αυτού,  και  είπεν  Κραταίωσόν  με,  ό  θεος  Ισραήλ,  εν 

(ίο)  8  τη  ήμερα  ταύτη.     8 και  επάταξεν  εις  τον  τράχηλον  αυτού  δις  εν 
9  τΐΙ  ίο-χύι  αυτής,  και  άφείλεν  τήν  κεφαλήν  αυτού,  9 και  άπεκύλισεν 
το   σώμα  αυτού  *άπο  τής  στρωμνής,   και  άφεΐλε  το   κωνώπιον  § 

(υ)      άπο  τών  στύλων  (ιι;και  μετ    ολίγον  εξήλθεν  και  παρεδωκεν  τή 
ίο  άβρα  αυτής  τήν   κεφαλήν  'Ολοφέρνου,  10  και  ενεβαλεν  αυτήν  είς 

(12)  τήν  πήραν  τών  βρωμάτων  αυτής·  (Ι2)  και  εξήλθον  αι  δύο  άμα  κατά 
τον  εθισμον  αυτών.  και  διελθούσαι  τήν  παρεμβολήν  ε'κύκλωσαν 
τήν  φάραγγα  εκείνην,  και  προσανεβησαν  το  ορος  Βαιτυλουά,  και 

(13)  ιι  ήλθοσαν  προς  τάς  πύλας  αυτής.  "Και  είπεν  ΊουδεΙΘ  μακρό- 
θεν τοις  φυλάσσουσιν  επ\  τών  πυλών  Ανοίξατε,  ανοίξατε  δη  τήν 

πύλην  μεθ'  ήμών  ό  θεος  ό  θευς  ημών  ποιήσαι  ετι  ισχύν  εν 
Ισραήλ  και  κράτος  κατά  τών  εχθρών  ήμών,  καθά  και  σήμερον 

(14)  12  εποίησεν.     12 και  εγενετο  ως  ήκονσαν  οι  άνδρες  τής  πόλεως  αυ- 
τής τήν  φωνήν  αυτής,  εσπούδασαν  τού  καταβήναι  ε'π\  τήν  πύλην 

τής   πόλεως  αυτών,    και    συνεκάλεσαν    τους    πρεσβυτέρους  τής 

(15)  ΐ3  πόλεως.      13  και    συνεδραμον    πάντες    άπο   μικρού   εως  μεγάλου 
αυτών,  οτι  παράδοξον  ήν  αύτοίς  τού  ελθείν  αυτήν,   και  ήνοιξαν 

4  -προσώπου]  +  αυτής  Λ  |  εαυτής]  αυτής  Α  |  οηι  εν  3°  Α  5  θραύσμα  Α  Κ 
6  ακεινακην  Β* Α  (ακιν.  Β^)  7  ο  Οεος]  ρΓ  κε  Α  8  επάταξεν]  α  ι° 
δΐΐρ        Α8  |  αυτού  2°]  +  απ  αυτού  Α  9  τηστρωμνης  Α  |  αφειλεν  Α  \  τον 
κωνώπων  Λ  |  μεθ  Β*  (μετ  10  αυτών]  +  επι  την  προσευχήν  Κ  Λ  | 
φαραγγαν  Λ  |  το  ορος]  προς  (το  ορ.  Κο  α)  |  Μαιτουλουα  £\  |  ηλθοσαν]  η\0ον 
Κ  11  ανοιξ.  δη  ανοιξ.  Α  |  οιη  ημων  3°  Β3ΐί^Α  12  οηϊ  αυτής  ι  "  Ν  | 
του  καταβ.]  οηι  του  £\  13  οιη  αυτών  Βα,'^Α  Ι  του  ελθειν]  το  ελθ. Β«''ΝΑ 
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Β  την   πνλην   και  άπεδεζαντο  αντάς'  {'6^  άπαντες   πύρ  εϊς  φαύσιν  (ιό) 
περιεκύκλωσαν  αντάς.     Ηη  δε  είπεν  προς  αντονς  φωνη  μεγάλη  14  (17) 
Αινείτε  τον  θεόν,  αινείτε·  αινείτε  τον  θεόν  ός  (ι8)ούκ  άπεστησεν  (ιδ) 
το  έλεος  αντον  από  τον  οίκον  Ισραήλ,  αλλ'  εθρανσε  τονς  εχθρούς 
ημών  διά  χειρός  μον  εν  τη  ννκτί  ταύτη.     15  και  προελούσα  την  15(19) 
κεφαλήν  εκ  της  πήρας  εδειξεν  κα\  είπεν  αντοϊς  Ίδον  η  κεφαΧη 

'Ολοφερνον  άρχιστρατήγον  δννάμεως  Άσσονρ,  και  ιδού  το  κωνώ- 
πων εν  ώ  κατέκειτο  εν  ταϊς  μεθαις  αντον·  και  επάταξεν  αύτόν 

ό  κύριος  εν  χειρϊ  θηΧείας.     16 και  ζη  Κύριος  ός  διεφύλαξεν  με  εν  16(20) 
τη  όδώ  μον  η  επορεύθην,  οτι  ήπάτησεν  αντον  το  πρόσωπον  μον 

εις  άπώΧειαν  αντον,  και  ουκ  επο'ιησεν  αμάρτημα  μετ*  ε  μον  εις 
μίασμα   και  αίσχύνην.     17  και  επέστη  πάς  ό  Χαός  σφόδρα,   και  17(22) 
κύ^ταντες  π  ροσεκννησαν  τω  θεω  και  είπαν  όμοθνμαδόν  ΐ,νλογητός 
ει  ό   Θε6ς  ημών  ό  έξονδενώσας  εν  τη  ήμερα  τη  σήμερον  τονς 

εχθρούς  τον  λαού  σον.     18 και  είπεν  αύτη  Όζείας  Εύλογητή  σύ,  ιδ  (23) 
θνγάτηρ,  τώ  θεώ  τώ  νψίστω  παρά  πάσας  τάς  γνναίκας  τάς  επί 

της  γης,  (24,και  εύλογημενος  Κύριος  ό  θεός  ος  εκτισεν  τονς  ούρα-  (24) 
νονς  και  την  γην,  ος  κατεύθννεν  σε  είς  τραύμα  κεφαΧης  άρχοντος 

εχθρών  ημών  19οτι  ουκ  άποστήσεται  η  ε'Χπίς  σον  από  καρδίας  ία  (25) 
ανθρώπων  μνημονενόντων  ίσχνν  θεού  εως  αιώνος.     20 και  ποιήσαι  2ο 
σοι  αντά  ό   θεός  είς  ύψος  αίώνιον,   τού  επισκέ^τασθα'ι    σε  εν 
άγαθοίς,  άνθ  ών  ούκ  εφε'ισω  της  ψνχης  σον  δια  την  ταπείνωσιν 
τού   γενονς   ημών,   αλλ'   επεξηΧθες   πτώματι   ημών,  έπ'  ενθείαν 
πορενθεϊσα  ενώπιον  τού  θεού  ημών.     (ζ6)  και  είπαν  πάς  ό  λαό?  (26) 
Γένοιτο,  γένοιτο. 

1Και  είπεν   προς  αντονς  Ίονδείθ  Ακούσατε  δή  μον,   αδελφοί,  ι  XIV 
και  Χαβόντες  την  κεφαλήν  ταύτην  κρεμάσατε  αντην  επ\  της  επάΧξεως 

τού  τείχονς  νμών.     2 και  εσται  ήν'ικα  εάν  διαφανση  ό  όρθρος  και  ι 
εζελθη   ό  ήλιος   επί  την  γην,  άναΧημψεσθε   έκαστος   τά   σκεύη  τά 
ποΧεμικά  νμών  και  εζεΧενσεσθε  πάς  άνηρ  ισχύων  εζω  της  πόΧεως, 

13  απεδεξαντο]  επεδεξαντο  Β3*3  εισεδεξ.  Κ  υπεδεξ.  Α  |  άφαντε*]  ρΓ  και 
Κ0·3  Α  |  πυρ  δίψ  Γ3.8  Β3νι(1  14  θεον  (1)ίδ)]  κν  Α  |  οηι  αινείτε  αινείτε 
τον  θεον  Κ  |  05]  οτι  Α  (  αλλ]  Γ3.5  αΐίη  ίηίεπιΐδ  Β?  |  εθρανσεν  ΝΑ  15  κωνώ- 

πων]-*τ  αντον  Α  16  Κύριο*]  ρΓ  ο  Α  |  απωλιαν  Β*3(ν1<3>  (απώλεια^  Β'Ί&Α.) 
17  είπαν]  α  δηρ  Γαδ  Α3  |  οηι  ει  Ν  |  εξουθένωσα*  £<  18  Ο^ιαϊ  Β15  |  α'λο- 
γητη]  ευλογημε\νη  Α  \  συ]  ρ  ι*  ει  Α  \  θεο*]  +  σου  Ν  |  05  ΐ°]  ο  Α  |  οηι  ο*  2°  Ν* 
(δαρεΓδΟΓ  Ν1α·3)  |  κεφαλή*  ΝΑ]  κεφαλήν  Β  |  οηι  ημων  Α  20  οηι  σοι  Ν  | 
αλλ]  αλλα  Ν  |  επεξηλθε*]  *  δΐιρ  Γ3.δ  Α1  |  πτωματι]  ρν  τω  ΚΑ  |  πορευθεισα  επ 
ευθείαν  Ν  |  ειπεν  Ν  {  οηι  γένοιτο  2°  Α  XIV  1  νμων]  ημων  Ν  2  εαν] 
αν  Ν  |  διαφανση  ο  ο  δαρ  ΙΐίιΐΓ  Κ1  <νι!ΐ)  |  εξελευσεσθε]  εξελενσεται  Α 
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και  δώσετε  άρχηγόν  εις  αυτούς,  ως  καταβαίνοντας  (VI  το  πεδίον  είς  Β 

3  την  προφνΧακήν  νιων  Άσσουρ·  και  ού  καταβησεσθε.     3 και  άναΧα- 
βόντες  ούτοι  τας  πανοπΧΊας  αυτών  πορευσονται  εϊς  την  παρεμβοΧήν 

(4)  αυτών  και  εγεροΰσι  τους  στρατηγούς  της  δυνάμεως  *Ασσούρ·  (4)καί 
συνδραμοΰνται  επ\  την  σκηνήν  ΟΧοφερνου,  και  ουχ  εύρήσουσιν 

αυτόν  και  επιπεσείται  επ'  αυτούς  φόβος,  και  φεύξονται  από  προσ- 
(5)  4  ώπου  υμών.     4 και  επακοΧουθησαντες  υμεις  και  πάντες  οι  κατοι- 

κουντες   πάν  οριον  ΊσραηΧ  καταστρώσατε  αυτούς  εν  ταΐς  όδοις 
ΚΙΙΐ)  (27», 2δ)  5  αυτών.     5 προ  δε  του   ποιήσαι  ταύτα  καΧεσατε  μοι  Άχιώρ  τον 

Άμμανείτην,  Ίνα  ίδών  επιγνοι  τον  εκφαυΧίσαντα  τον  οίκον  τον 

6  Ισραήλ,  και  αυτόν  ως  εις  θάνατον  άποστείΧαντα  εις  ημάς.        6  Και 
(29)  ε'κάΧεσαν  τον  Άχιώρ  εκ  τον  οίκον  Όζεία'  <29)ώϊ  δε  ήΧθεν  και  'ίδεν 

την  κεφαΧην  ΌΧοφερνου  εν  χειρϊ  ανδρός  ενός  εν  τί/  εκκΧησία 

τον  Χαοϋ,  επεσεν  ε'πϊ  πρόσωπον,  και  εζεΧύθη  το  πνεύμα  αυτόν. 
(30)  ι  1  ώς  δε   άνεΧαβον   αυτόν,    προσεπεσεν   τοις   ποσ\ν   Ίουδειθ  και 
(31)  προσεκύνησεν  τώ  προσώπω  αυτής  και  είπεν  ̂ 3,)ΈυΧογημενη  συ 

εν  παντι   σκηνώματι  Ιούδα  και  εν  παντι  εθνει,   οΐτινες  άκου- 
—    8  σαντες  το  ονομά  σου  ταραχθήσονται.     8 και  νυν  άνάγγειΧόν  μοι 

οσα  εποίησας  εν   ταις  ήμεραις   ταύταις.     και  άπήγγειΧεν  αύτω 

^Ιονδειθ  εν  μέσω  τον  Χαον  πάντα  οσα  ην   πεποιηκνια,  αφ'  ης 
9  ημέρας  εζήΧθεν  εως  ου  εΧάΧει  αντοΊς.     9ώς  δε  επαύσατο  ΧαΧοϋσα, 
ηΧάΧαξεν  6  Χαος  φωνή  μεγάλη  και  εδωκεν  φωνην  ενφρόσννον 

(XIV)  (ό)  ίο  εν  τη  πόΧει  αντών.     10ιδών  δε  Άχιώρ   πάντα  οσα  εποίησεν  6 
θεός  τον  ΊσραήΧ,  επίστενσεν  τω  θεω  σφόδρα,  και  περιετεμετο 

την  σάρκα  της  άκροβνστ'ιας  αύτου,  και  προσετέθη  προς  τον  οίκον 
(7)  ιι  ΊσραηΧ  εως  της  ημέρας  ταύτης.  "Ήνικα  δ«  ό  όρθρος  άνεβη, 

και  εκρεμασαν  την  κεφαΧην  *  ΟΧοφερνον  εκ  τον  τείχονς,  και  άνε- 
Χαβεν   πάς  άνήρ  Ισραήλ  τα   οπΧα  αυτού   και   εξήλθοσαν  κατά 

(8-12)  ΐ2  σπείρας  ε'πι  τάς  άναβάσεις.     12οι  δε  νιοι  Άσσούρ  ως  ϊδον  αντονς, 
διεπεμψαν   επι  τους  ηγουμένους  αυτών   οί   δ«  ηλθον  επ\  τούς 

2  αρχηγον  εις  αυτούς]  αυτους\  αρχήν  Ν*  ευ  αντ.  αρχήν  Ν1  ευ  αυτ.  ΝΑ 
αρχηγοί*  Ν0,1  3  ούτοι]  αυτοί  Ν  |  τας   παρεμβολας  Α  |  εγερουσι 
ΒΝΑ  ί  οιη  νμων  Ν  4  καταστρώσετε  Ν  5  εττιγνω  ΝΑ  |  εκφαυ- 
λισαντα]  α  ι°  5ΐιρ  Γ&5  ΒλΗ  |  του  Ισραήλ]  οηι  του  Α  6  εκαλεσεν  Ν  | 
Οζια       Οζειου  Ν  |  ειδεν  ΝΑ  7  ανελαβεν  Α  |  συ]  ευ  Α*  (ε  ίηιρΓοΙ)  Α8) 
8  εξήλθες  Ν*  (εζηλθεν  Ν^·"1)  9  ευφροσύνης  Α  10  προς]  εις  ΝΑ 
11  ο  όρθροι]  οηι  ο  Α  |  οηι  και  ι°  Α  |  ογϊι  Ισραήλ  ΝΑ  |  σπειραν  Α  \  αναβάσεις] 
+  του  ορούς  Β31^111^  ΝΑ  12  ειδον  ΝΑ  |  τους  στρατ.]  οπι  τους  Βα1,Ν 
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χιν  ΐ4 ΙΟΥΔΕΙΘ 

Β  παρεγενοντο  επ\  την  σκηνην  ΌΧοφερνον,  και  είπαν  τώ  οντι  ίψ\ 
πάντων  των  αυτόν  Έγειρον  δη  τον  κΰριον  ηρών,  οτι  ετόΧμησαν 

οι  δούλοι  καταβαίνειν  εφ*  ημάς  είς  πόΧεμον,  'ίνα  εξοΧεθ ρευθώσιν 
είς  τβλοί.     14 και  είσηΧθεν  Βαγώας  και  έκρουσε  την  αύΧαίαν  της  14  (13) 
σκηνής·  ύπενοείτο  γαρ  καθεύδειν  αυτόν  μετά  Ίονδείθ.     1$ώς  δ'  ου-  15  (14) 
θε\ς  επηκονσεν,  διαστείΧας  είσηΧθεν  εις  τον  κοιτώνα,  και  ευρεν 
αυτόν  επ\  της  χεΧωνίδος  εριμμενον  νεκρόν,  και  η  κεφαλή  αύτον 

αφόρητο  απ*  αυτού.     16 και  εβόησεν  φωνή  μεγάΧη  μετά  κΧαυθμοΰ  ι6 
και  στεναγμού  και  βοης  Ισχνράς,  και  διέρρηξεν  τά  ιμάτια  αύτοΰ. 

17 και  είσηΧθεν    εις  την  σκηνην  ου  ην  \\ονδε\θ  καταΧνονσα,  και  17  (15) 
ονχ  εύρεν  αυτήν  και  εξεπήδησεν  εις  τον  Χαον  (ι6) κράζων  Ι&Ήθέ-  ιδ  (ιό) 
τησαν  οι  δονΧοι,  επο'ιησεν  αίσχννην  μία  γυνή  τών  Εβραίων  εις 
τον   οίκον  του  βασιΧεως  Ναβονχοδονοσόρ·  οτι  ιδού  ΌΧοφέρνης 

χαμα'ι,  και  η  κεφαΧη  ουκ  εστίν  επ    αντώ.     19 ώς  δε  ηκουσαν  τά  19  (17) 
ρήματα  ο'ι  άρχοντες  της  δυνάμεως   Ασσούρ,  τους  χιτώνας  αυτών 
διέρρηξαν,   και  εταράχθη  αυτών  η  ψυχη  σφόδρα,  <ι8' κα\  εγενετο  (ιδ) 
αυτών  κραυγή   και  βοη  μεγαΧη  σφόδρα  εν  μεσω  της  παρεμβο- 

Χης.  'Καί  ώί  ηκουσαν   οι  εν  το7ς  σκηνώμασιν  οντες,  εξε-  ι   (ι)  XV 
στησαν  επ\  το  γεγονός,  2 και  επεπεσεν  επ*  αυτούς  τρόμος  και  2 
φόβος,  (2)και  ούκ  ην  άνθρωπος  μένων  κατά  πρόσωπον  του  πΧη-  (2) 
σ'ιον  ετι,  αλλ'  εκχνθεντες  ομοθυμαδόν  εφευγον  επ\  ΐιάσαν  όδον 
του   πεδίου    και  της   όρινής.     3 και    οι    παρεμβεβΧηκότες   εν   ττ}  3  (3,4) 
όρινϊ]  κύκλω  ΒαιτυΧουά  και  ετράπησαν   είς   φνγην    και  τότε  οί 

ν,ίο\  ΊσραήΧ  πάς  άνήρ  ποΧεμιστης  εζ  αύτών  έξεχύθησαν  επ*  αύ- 
τούς.     4  και  άπεστειΧεν  Όζείας  είς  Βαιτομασθάιμ  και  Χωβαι  και  4  (5) 
Χωλά  και  είς  πάν  οριον  ΙσραηΧ  τούς  άπαγγεΧΧοντας  ύπερ  τών 
συντετεΧεσμένων,  καϊ   ινα  πάντες  επεκχνθώσιν   τοις  ποΧεμίοις 

είς  την  άναίρεσιν  αύτών.     5ώί  δβ  ηκουσαν  οι  νιοι  ΊσραηΧ,  πάντες  ζ  (ό) 

«Α  13  παρεγενοντο]  παραγεν.  Χ*™1  (παρεγ.  Χ1)  παρεγενε\νοντο  Α  |  κατα- 
βαίνει^] καταβηναι  Χ  14  έκρουσε]  Α  |  αι/λαιαι>]  αυλην  Α  |  υπενοει  ΧΑ 

15  δ]  όβ  ΧΑ  |  ουδείς  Χ  |  υπηκονσεν  Α  \  διεστειλας  Α  \  ερριμμ.  Β3ςΧΑ  |  αφει- 
ρητο  Χ  17  κραξων]  λεγώ\  Χ  και  εβοησεν  Α  18  τον  βασ.]  οηι  του  Χ 
19  τα  ρήματα]  ρΓ  ταύτα  Α  |  διερρηξαν  τους  χιτ.  αντων  ΧΑ  |  η  ψυχη  αντων  Α 
XV  1  οι  εν]  οηι  οι  Χ  |  του  σκηνώμασιν]  τω  σκηι>ω\ματι  Χ  2  επεπεσεν] 
επεσεν  ΧΑ  |  αυτού  Χ*  (αυτοι>5  Χε·3)  |  φόβος  κ.  τρόμος  Α  \  του  πλησίον]  αυ- 

τού πλ.  Χ*  (οηι  αυ  Χ1)  3  πα\ραβεβληκοτες  Χ  |  ΒαιτουΧονα  Χ  ΒίτιΛοΐ'α 
Α  |  οηι  και  2°  ΧΑ  |  οηι  επ  αυτούς  Χ  4  επεστειλεν  Χ  |  0^ια?  Β1)  |  Βαιτο- 
μασθεν  Χ  |  Χωβαι  και  Χωλα]  Αβελβαιμ  και  Χωβα  Χ*  (Α/3,  κ.  Χωβαι  κ 
Έ,εειλα  Χε·3)  Βηβαι  και  Χωβαι  και  Κωλα  Α  \  απαγγέλλοντας]  αποστέλλοντας 
Χ*  (απαγγ.  Χε·3)  |  συντελεσμένων  Α  |  επεκχυθωσι  Χ  απεκχυθωσιν  Α 
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ΙΟΥΔΕΙΘ XV  12 

ομοθυμαδόν  έπέπεσον  έπ'  αύτούς  και  εκοπτον  αύτούς  εως  Χωβα.  Β 
ωσαύτως  δε  και  οΐ  ε'£  Ιερουσαλήμ  παρεγενήθησαν  και  εκ.  πάσης 
της  όρινής,  ανήγγειλαν  γαρ  αύτοίς  τα  γεγονότα  τή  παρεμβολή 
των  εχθρών  αυτών  και  οι  εν  Γαλαάδ  και  οι  εν  τή  Γαλειλαία 
ύπερεκέρασαν  αυτούς  πληγή  μεγάλη,  εως  ού  παρήλθον  Ααμασκόν 

(7)  6  και  τά  ορια  αυτής.  6οΙ  δε  λοιποί  οί  κατοικοΰντες  Βαιτυλουα.  επε- 
πεσαν   ττ}   παρεμβολή  Άσσούρ   και   έπρονόμευσαν  αυτούς,  και 

(δ)  7  επλούτησαν  σφόδρα.  7 οι  δε  υίοί  Ισραήλ  άναστρεψαντες  από 
της  κοπής  εκυριευσαν  τών  λοιπών,  και  αι  κώμαι  και  επαύλεις 
εν  τή  όρινή  και  πεδινή  έκράτησαν  πολλών  λάφυρων,  ην  γαρ 
πλήθος  πολύ  σφόδρα. 

(9)  8       8  Και  Ίωακει/χ  ό  ιερεύς  ό  μέγας  και  ή  γερουσία  τών  υιών  'ΐσραήλ 
οι  κατοικοΰντες  εν  Ιερουσαλήμ  ήλθον  του  θεάσασθαι  τά  αγαθά 

α  επο'ιησεν  Κύριος  τώ  Ισραήλ,   και  του   ίδεΊν   τήν  Ίουδεϊθ  και 
(ίο)  9  λαλήσαι  μετ  αυτής  εϊρήνην.    9 ως  δε  εισήλθον  προς  αυτήν,  ευλό- 

γησαν αυτήν  πάντες  ομοθυμαδόν  και  είπαν  προς  αυτήν  Σύ  ύ^τωμα 
Ιερουσαλήμ,  σύ  γαυρίαμα  μέγα  του  Ισραήλ,  σύ  καύχημα  μέγα 

(ιι)  ίο  του  γένους  ήμών.    10 έποίησας  πάντα  ταύτα  εν  χειρ'ι  σου,  επο'ι- 
ησας  τά  αγαθά,  μετά  Ισραήλ,  και  ενδοκ^σαι  έπ'  αύτοΊς  ό  θεός· 
ευλογημένη  γίνου  παρά  τω  παντοκράτορι  κυρίω  εις  τον  αιώνα 

2,13)  ιι  χρόνον.     (Ι2)καί  είπεν  πάς  ό  λαός  Γένοιτο.     11  και  έλαφύρευσεν 
(14)  πάς  ό  λαός  τήν  παρεμβολήν  ε'φ'  ήμέρας  τριάκοντα,  (14)και  έδωκαν 

τή  Ιουδεϊθ  τήν  σκηνήν  Ολοφέρνου  και  πάντα  τά  άργυρώματα  και 
τάς  κλίνας  και  τά  όλκια  και  πάντα  τά  σκευάσματα  αύτού·  και 

λαβούσα  αυτη  έπέθηκεν  ε'πϊ  τήν  ήμίονον  αύτής,  και  εζευξεν  τάς 
(15)  12  άμαξας  αύτής,  και  έσώρευσεν  αύτά  έπ'  αύτών.  12 Και  συνέ- 

δραμεν  πάσα  γυνή  Ισραήλ  του  ίδεΐν  αυτήν,  και  ευλόγησαν  αύτήν, 
καϊ  εποίησαν  αυτή  χορόν  έζ  αύτών  και  ελαβεν  θύρσους  εν  τάίς 

5  επεττεσον  ]  επιπεσοντες  Ν  |  οιη  και  ι°  Ν  |  εκοπτοντο  Α  |  εξ]  εν  Ν  |  τα  Ν 
γεγονότα]  ρΓ  οι  Ν*  (οηι  Ν1(:·:ι)  |  Γαλααδ]  ρν  τη  Α  \  Γαλιλαια  ΒϋΑ  |  πληγή  ν  \ 
μεγαλην  Ν  |  και  τα]  κατα  τα  Ν  6  Βαιτουλοι/α  Ν  |  επεττεσον  Α  7  ε|  εκυ- 

ριευσαν Β*  (οηι  ε  ι°  Β;ι1')  |  επ-αυλευ]  αι  πολευΝΑ  |  εν]  ρΓ  αι  Ν  |  ορεινή  Βη1ιΝ 
8  οιη  ηλθον  Ν*  (ηαυ  Κ·*0·*}1!  εποιησεν]  εποιη\  Ν  |  την  Ιουδειθ]  οιη  την  Α  | 
λαλησαι]  ρτ  του  Ν  9  εισηλθον]  εξήλθαν  Ν  εισήλθαν  Α  |  συ  ι°]  +  ει  Κ  | 
10  ταύτα  πάντα  ΝΑ  |  ε7Γοι·>7σα?  ·2°]  ευ  ποίησαν  Α  \  Ισραήλ]  Ιλτ/'  Α  |  ευδοκ^σαι] 
ευδοκησεν  ΝΑ  |  ετ]  ε»/  Α*νί(1  |  τάρα]  ρΓ  τω  Ν*  (οηι  Ν1(νί£ΐ>)  11  οηι  πας 
ΝΑ  |  εφ]  επι  Ν  |  Ολοφερνουν  Ν*  (Ολοφέρνου  Νς·α)  |  ολκεια  ΝΑ  |  σκευά- 

σματα] κατασκευάσματα  ΝΑ  |  αυτη]  αυτα  Ν  |  επε^κε»/]  εθηκεν  Ν  |  επ]  μετ  Α 
12  οηι  αυτήν  και  εποίησαν  Α*  (ευλόγησαν  61  αυττ;  $ΐ£ΓΠ5  ηοΐ  Αη?)  |  αυταν] 
εαυτών  Ν  |  ελαβον  Ν*  (ελαβεν  6ί*(νί<1)εΛ) 
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χν  13 ΙΟΥΔΕΙΘ 

Β  χερσιν  αυτής,  καϊ  εδωκεν  ταϊς  γυναιξίν.  ταϊς  μετ  αυτής,  13  και  13 
εστεφανώσαντο  την  έΧαίαν  αύτη  και  αϊ  μετ  αυτής·  και  προήΧθεν 
παντός  του  Χαού  εν  χορεία  ηγουμένη  πασών  των  γυναικών,  καϊ 
ηκοΧούθει  πάς  άνήρ  ΊσραήΧ  ένωπΧισμένοι  μετά  στεφάνων  καϊ 

ύμνων  ίν  τω  στόματι  αυτών.  14 και  (ξήρχεν  Ίουδε\θ  την  ε'ξομο-  14  (ι)  (XV 
Χόγησιν  ταΰτην  εν  παντι  Ισραήλ,  και  ύπερεφώνει  πάς  6  Χαός 

την  α'ίνεσιν  ταΰτην  1  καϊ  είπεν  Ίουδείθ  ι  XV 
^2),Έζάρχετε  τω  θεω  μου  εν  τυμπάνοις,  (2) ασατε  τω  κυρίω  εν  κυμβάΧοις, 
έναρμόσασθε  αΰτω  ψαΧμον  κα\  αίνον,   ύψούτε  κα\  έπικα- 

ΧεΙσθε  το  όνομα  αυτού. 

ζοτι  θεος  συντριβών  πολέμους  Κύριος,  2  (3) 
(4)οτι   είς    παρεμβοΧάς    αυτοί   £ν  μέσω  Χαού  έξειΧατό  με  (4) 

εκ  χειρός  καταδιωκόντων  με. 

3ηΧθεν  *Ασσούρ  εζ  ορέων  απ 6  βορρά,  3  (δ) 
ηΧθεν  €ΐι  μυριάσι  δυνάμεων  αυτού, 

ων  το  πΧήθος  αυτών  ένέφραξεν  χειμάρρους, 
κα\  η  Ίππος  αυτών  έκάΧυψεν  βουνούς. 

4  είπεν  έμπρησειν  τα  ορη  μου,  4  (δ) 
κα\  τούς  νεανίσκους  μου  άνεΧεΊν  ρομφαία, 

κα\  τα  θηΧάζοντά  μου  θήσειν  εις  έδαφος, 
κα\  τα  νήπιά  μου  δώσειν  είς  προνομήν, 
κα\  τάς  παρθένους  σκυΧεϋσαι. 

5Κυριος  ΐΐαντοκράτωρ  ηθέτησεν  αυτούς  εν  χειρϊ  θηΧείας.        5  (7) 
6ού  γαρ  ύπέπεσεν  ό  δυνατός  αυτών  ύπο  νεανίσκων,  6  (δ) 

ού§€  νιοι  Τιτάνων  έπάταξαν  αυτόν, 

ουδέ  ύψηΧοϊ  γίγαντες  επέθεντο  αύτώ· 
αλλά  ΊουδεΙΘ  θυγάτηρ  Μεραρεί· 

εν  κάΧΧει  προσώπου  αυτής  παρέΧυσεν  αυτόν. 

7  εξεδύσατο  γαρ  στοΧην  χηρεύσεως  αυτής  εϊς  ΰψ-ος  τών  πο-  η  (9) 
νούντων  εν  ΊσραήΧ, 

ΝΑ       12  μετ]  μεθ  Α  13  εστεφανωσατο  Α  |  αι  μετ]  οι  μ.  Α  \  υμνούν  Ν 
14  εξηρεν  Α*  (χ  8ΐιρβΓ50Γ  Α3)  |  οπι  εν  Ν  XVI  1  τω  κΐ'/>ιω]  +  μου  ΝΑ  | 
και  αινον]  καινον  Α  2  θεοί]  ρι*  ο  Α  |  λάου]  ρΓ  τον  Ν  |  β|είλατο]  ε^έλβι/- 
σεσθαι  Ν*  εξεσεσθαι  Νε·3  εξεΧεσθαι  Ν0·5  |  εκ]  εω$  Ν*  (εκ  Νε·3)  3  μυριασιν 
Α  \  δυνάμεως  ΝΑ  |  ων]  ω$  Ν*  (ων  Νε·3)  |  ενεφραξεν]  έφραξε  Ν  4  £ΐ/7Γ/377(Γ6Ϊ] 
Ν  |  ορη]  ορια  ΝΑ  |  ρομφαία]  ρτ  εν  Α  \  δώσει  Α  \  παρθενονϊ]  +  μου  ΝΑ 
6  υπεπεσεν]  εττεσεν  Ν  |  Μαραρει  Ν  Μεραρι  Α  6 — 7  οη\  παρελυσεν. . . 
πρόσωπον  αντη$  Ν*  (Ιι&Ι)  Νε·3)  7  Ισραήλ]  Ιλτ;'  Α 
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XVI  17 

(ίο)  '1Γ)ήΧείψατο  τό  πρόσωπον  αυτής  εν  μυρισμώ,  Κ 
8        8 και  εδήσατο  τάς  τρίχας  αυτής  εν  μίτρα, 

κα\  εΧαβεν  στοΧην  Χινήν  εΐί  απατην  αυτού. 

(ιι)  9        9το  ο~ανδάΧιον  αυτής  ηρπασεν  όφθαΧμόν  αυτού, 
και  το  κάΧΧος  αυτής  ηχμαΧώτισεν  ψυχήν  αύτου. 
διήΧθεν  6  άκινάκης  τον  τράχηΧον  αυτού. 

(12)  ίο       10  έφριξαν  Περσαι  την  τόΧμαν  αυτής, 
και  Μήδοί  το  θράσος  αυτής  ερράχθησαν. 

(13)  ιι       ΪΙτότε  ήΧάΧαξαν  οι  ταπεινοί  μου, 
και  εφοβήθησαν  οι  άσθενοΰντες  μου  και  επτοήθησαν 
ύψωσαν  την  φωνην  αυτών  και  ανετράπησαν. 

(14)  ΐ2       12υ'ιο\  κορασιών  κατεκεντησαν  αυτούς, 
και  ως  παΐδας  αύτομοΧούντων  ετίτρωσκον 
άπώΧοντο  εκ  παρατάξεως  κυρίου  μου. 

(ΐζ)  13       13ύμνήσω  τω  θεώ  μου  υμνον  καινόν. 
(ιό)  (ι6,Κυριε,  μέγας  ει  και  ένδοξος, 

θαυμαστός  εν  ίσχυι,  άνυπερβΧητος. 

(ιγ)  14       Ι4σοί  δουΧευσάτω  πάσα  η  κτίσις  σου· 
οτι  είπας,  και  εγενηθησαν 

άπεστειΧας  το  πνεΰμά  σον, 
και  ωκοδόμησεν  και  ουκ  εστίν  δς  άντιστήσεται  τη  φωνή 

σου. 

(ιδ)  15       15 δρ?7  7®Ρ  *κ  θεμεΧίων  σύν  ϋδασιν  σαΧευθήσεται, 
πετραι  δ'  από  προσώπου  σου  ώς  κηρός  τακησονται· 

(19)  (19)ετι  δε  τοις  φόβου  με 'νοις  σε, 
—  συ  ευιΧατευεις  αύτοϊς. 

ι6       ι6υτι  μικρόν  πάσα  θυσία  εις  όσμην  ευωδιάς, 
και  ελάχιστον  πάν  στεαρ  εις  όΧοκαύτωμά  σοι· 
6  δε  φοβούμενος  τον  κύριον  μέγας  δια  παντός. 

(20)  17       Ι?ούαι  εθνεσιν  επανισταμενοις  τω  γένει  μου· 

7  το  πρόσωπον]  οπι  το  Α*  (δΐιροΓδΟΓ  Α1)  |  εν  μνρισμω]  ρτ  και  Ν*  (οη\  ΝΑ 
Κ0·3)  8  εδησατο]  ανεδησατο  £\ε·3  9  ο  ακινακην]  ακινακις  Α 
10  τολμην  Λ  |  ερραχθησαν]  εταραχθησαν  Κε·3Α  11  οι  ασθ.]  οπι  οι  Β&1>  I 
επτοησαν  Κ*  (επτοήθησαν  Κ0·3)  |  αυτού  Κ*  (αυτών  £χε·3)  12  παιδε$  Α  |  ετί- τρωσκον] +  αυτούς  Κ  13  θεω  μου]  κω  Α  14  απέστειλαν]  επέστρεψαν  Κ  | 
ωκοδόμησεν]  ωκοδομηθησα\  Χ  15  σαλενΟησεται  πετραι  δ  (δε  Α)]  εσαλευ- 
θησαν\\  σαλευΟησεται\  πέτρα  Κ*  εσαλευΟησαν\\  πετραι  δε  Κε-3  |  τακησεται  Λ  | 
ει/ιλατει;εΐί  Β'>  (ει;ε^.  Β*)]  ειλατευσευ  (ιλ.  Κς-3)  ει/ειλατευσευ  Α  16  ολο- 

καύτωμα] ολοκαρπωμα  Ν  17  επανιστανομενοιν  ΚΑ 
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χνι  ι8 ΙΟΥΔΕΙΘ 

Κύριος  ΤΙαντοκράτωρ  εκδικήσει  αυτούς  εν  ήμερα  κρίσεως, 
(2ΐ)δούναι  πυρ  και  σκώληκας  εϊς  σάρκας  αυτών,  (2ι) 

και  κλαύσονται  εν  αίσθήσει  εως  αχώνος. 

ι8Ώ?  δε  ήΧθοσαν  εις  Ιερουσαλήμ,  προσεκύνησαν  τώ  θεώ,  ι8  (22) 
κα\  ήνίκα  εκαθαρίσθη  6  λαός,  άνήνεγκαν  τα.  ολοκαυτώματα  αυ- 

τών  και  τα    εκούσια  αυτών    και    τά    δόρατα.     Ι9καί    άνεθηκεν  19(23) 
Ίονδειθ  πάντα  τά  σκεύη  'Ολοφέρνου  οσα  εδωκεν  ό  λαός  αύτη, 
και  το   κωνώπιον   6  ελαβεν   εαυτή   εκ   του   κοιτώνος  αύτοϋ  εις 

ανάθημα  τω  θεώ  εδωκεν.     20  και   ην  6   λαος   εύφραινόμενος   εν  2ο 
Ιερουσαλήμ  κατά   πρόσωπον   τών  άγιων   επ\  μήνας  τρεις,  και 

Ίουδειθ  μετ  αύτών  κατεμεινεν.  21  Μετά  δε  τάς  ημέρας  ταύτας  2ΐ  (25) 
άνεζευξεν  έκαστος  εις  την  κληρονομίαν  αυτού,  και  Ίουδει#  άπήλ- 
θεν  εις  Βαιτυλουά  και  κατεμεινεν  επ\  της  υπάρξεως  αύτής·  και 
εγενετο  κατά  τον   καιρόν  αύτης  ένδοξος  εν  πάση  τη  γη.     22 και  22  (26) 
πολλοί  επεθύμησαν  αύτην,  και  ούκ  εγνω  άνηρ  αύτην  πάσας  τάς 

ημέρας  της  ζωής  αύτης,  αφ'  ης  ημέρας  άπεθανεν  Μανασσης  6  άνηρ 
αύτης  και  προσετέθη  προς  τον  λαόν  αύτού.    23 και  ην  προβαίνουσα  23  (27) 
μεγάλη  σφόδρα,  (23)και  εγηρασεν  εν  τω  οίκω  του  ανδρός  αύτης  ετη  (28) 
εκατόν  πέντε,  και  άφήκεν  την  άβραν  αύτης  ελευθεραν.     και  άπε- 

θανεν  εις  Βαιτυλουά,    και  έθαψαν   αύτην   εν   τω   σπηλαίω  του 

ανδρός  αύτης  Μανασση.     24 και   έπενθησεν  αύτην  οίκος  Ισραήλ  24  (29) 
ημέρας  επτά.     και  διεΐλεν  τά  ύπάρχοντα  αύτης   προ  του  απο- 
θανείν  αύτην  πάσι  τοις  εγγιστα  Μανασση  του  ανδρός  αύτης  και 

τοις  εγγιστα  του  γένους  αύτης.     25  και  ούκ   ήν  ετι  ό   έκφοβών  25  (30) 
τους  υιούς  Ισραήλ  εν  ταίς  ήμέραις  Ίουδει#  και  μετά  τό  άπο- 
θανείν  αύτην  ημέρας  πολλάς.  αμήν. 

18  εκαθερισθη  Α  \  δοματα]  +  αντων  Α  19  Ολοφερνονς  Κ  |  αυτη]  εαντη 
Α  |  αντου]  εαυτού  Α  \  ανάθημα  ΒΚ°·3]  ανάθεμα  Κ*Α  |  θεω]  κω  ΚΑ  20  εν] 
βΐ5  Α  21  ταύτας  τας  ημέρας  Α  \  ανεζενξαν  Ν  |  οηι  έκαστος  Α  |  αιτοΐ'] 
εαυτού  Α  \  απηλθεν]  +  εις  τον  οικο\  αυτής  ς\  \  Βαιτονλονα  Κ  (ίίοηΐ  23) 
22  Μανασση  Α  23  προβαίνουσα  ην  Α  \  οηι  εν  Α  \  ανδρός]  ος  5ΐιρ  ι*α$ 
Α3?  |  εκατόν  πέντε  ετη  Α  24  εττενθησαν  Α  \  οίκος]  ρτ  ο  Κ  |  ημέρας]  ρΓ 
67τι  £\  |  πασιν  ςΚ  \  οηι  Μανασση... εγγιστα  (2°)  Χ  |  αυτής  3°]  ϊ  δΐιρ  ΐ"&5  Α1 25  οηι  α  μην  £\Α 

διίϋδΟΓ  Ιονδειθ  ΒΝΑ 
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Τ  Ω  Β  Ε  I  Τ 

I   ι        ΒΙΒΛΟΣ  λόγων  Ύο)βε\τ  τον  Ύοβιήλ  τον  'Ανανιήλ  τού  Άδου^λ  τον  Β 
2  Ταβαηλ,  έκ  τον  σπέρματος  Άσιήλ,  έκ  της  φνλής  Νεφθαλείμ,  2δς 
ηχμαλωτενθη  έν  ήμέραις  'Ένεμεσσάρον  τον  βασιλέως  Άσσνρίων  ί'κ 
Θίσβης,  η  εστίν  έκ  δεξιών  Κνδιως  της  ΝεφθαλεΙμ  έν  τι]  Ταλειλαία 
υπεράνω  Άσήρ. 

3  3  Έγώ  Ύωβειτ  όδοις  αληθείας  έπορενόμην  καΊ  δικαιοσύνη  πάσας 
τάς  ημέρας  της  ζωής  μον.  κα\  ελεημοσννας  ποΧΧάς  (ποίησα  τοις 
αδελφοϊς  μον  και  τω  εθνει  τοις  προπορενθεϊσιν  μετ  έμον  εις  -χωράν 

4  Ασσνρίων  εις  1>1ινενή.  4 και  οτε  ημην  4ν  τΐ]  χώρα  μον  εν  ττ\  γη 

Ισραήλ,  νεωτέρον  μον  'όντος,  πάσα  φνΧη  τον  'Νεφθαλειμ  τον  πατρός 
μον  απέστη  απ6  τον  οϊκον  Ιεροσολύμων,  της  εκλεγείσης  άπο  πασών 

των  φνΧων  ̂ Ισραήλ  εις  το  θνσιάζειν  πάσας  τάς  φνΧάς·  και  ήγιάσθη 
6  ναος  της  κατασκηνώσεως  τον  νψίστον  και  ωκοδομήθη  εις  πάσας 

I    ι       ΒΙΒΛΟΣ   λόγων  Ύωβειθ  τον  Ύωβιήλ  του  '  Ανανιήλ  του  Άδουήλ  του  Ν 
Ταβαήλ  του  "Ραφαήλ  του  'Ταγουήλ,  εκ  τον  σπέρματος  Άσιήλ,  εκ  φνλής 

2  Ήεφθαλείμ,  2δς  ήχμαλωτενθη  εν  τοις  ήμέραις  Ένεμίσσάρον  του  βασιλέως 
των  ' Ασσνρίων  εκ  Θίσβης,  η  εστίν  έκ  δεξιών  Κνδιώς  της  Νεφθαλειμ  έν  τή άνω  Γαλείλαίςι  υπεράνω  Άσσήρ,  οπίσω  δυσμών  ηλίου,  εξ  αριστερών  Φογώρ. 
3  3'Εγώ  Ύωβειθ  όδοΐς  αληθείας  έπορενόμην  και  έν  δικαιοσύναις  πάσας  τάς 
■ημέρας  της  'ζωής  μον.  και  έλεημοσύνας  πολλάς  έποίησα  τοις  άδελφοίς  μου και  τω  έθνει  μου  τοις  πορενθείσιν  μετ  έμον  έν  τή  αιχμαλωσία  εις  την  χώραν 

4  των  Άσσνρίων  εις  ΙΧινενή.  *καί  6τε  ημην  έν  τη  χώρα  μου  έν  -γη  Ισραήλ, 
και  'ότε  -ήμην  νέος,  πάσα  η  φνλή  ΊΧεφθαλείμ  τον  πατρός  μου  άπέστησαν 
από  του  οίκου  Αανείδ  του  πατρός  μου  και  από  '  Ιερουσαλήμ,  πόλεως  της  έκ  πα- 

σών φυλών  "Ισραήλ  εις  τό  θυσιάξειν  πάσαις  φυλαις  '\σραήλ'  και  ηγιάσθη ό  ναός  της  κατασκηνώσεως  τον  θεον,  και  ώκοδομήθη  έν  αύτη  είς  πάσας  τάς 

Ιη^,ΟΓ  Ύωβειθ  Ν  I  1  Ύωβιτ  Α  |  Ύωβιηλ  Λ  |  Αδονηλ]  Ναι/τ;  Λ  |  Α 
Ταβαηλ]  Υαμαηλ  Α  2  θιβης  Λ  |  Κυδιων  Α  |  Γαλιλ.  Β?Α  |  νπερ\ανω 
Β*  νπερα\νω  Βι>  υπερ  Κ?  3  Ύωβιτ  Α  |  δικαιοσύνης  Α  |  εθνει]  -)-  μον  Α προπορευθεισιν]  σννπορευομενοις  Α        4  οικοδομηθη  Λ 

Βί'β 



I  5  ΤΩΒΕΙΤ 

Β  τάί  γενεάς  του  αιώνος-  5  και  πασαι  αι  φυΧαι  αι  συναποστάσαι  εθυον  5 
τι)  Βάαλ  τη  δαμάλει,  κα\  ό  οίκος  ΝεφθαΧεϊμ  τον  πατρός  μου.    6  κ  άγω  6 
μόνος  (6)  επορευόμην    πλεονάκις   εν    ΊεροσοΧΰμοις    ταΐς   εορταΐς,  (β) 
καθώς  γεγραπται  παντ\  τω  Ισραήλ  (ν  π  ροστάγματι  αιων'ιω,  τάς 
άπαρχάς  και  τάς  δεκάτας  των  γενημάτων  και  τάς  προκονρίας 

έχων  7  και  (δίδουν  αύτάς  τοις   ιερευσιν  τοϊς  υιοίς  ' Ααρών  προς  η 
το  θυσιαστήριον  των  γενημάτων  την  δεκάτην  ε'δίδουν  τοΊς  υίοϊς 
Αενε\  τοϊς  θεραπεΰουσιν  εϊς  Ιερουσαλήμ,  καϊ  τήν  δευτεραν  δεκά- 

την απεπρατιζόμην,  κα\  επορευόμην  κα\  εδαπάνων  αυτά  εν  Ίερο- 
σοΧυμοις   καθ    εκαστον   ενιαυτόν   8 κα\  τήν  τρίτην   έδίδουν   οις  8  (7,8) 
καθήκει,  καθώς  ενετείλατο  Αεββώρα  ή  μήτηρ  του  πατρός  μου, 

διότι  ορφανός  κατεΧε'ιφθην  υπό  του  πατρός  μου.    9 και  οτε  εγε-  $  (9) 
νόμην  άνήρ,  ελαβον  " Ανναν  γυναίκα  εκ  του  σπέρματος  της  πατριάς 
ημών,  και  εγεννησα  εξ  αυτής  Ύωβίαν.     10 και  οτε  ηχμαλωτίσθημεν  ιο(ιι,ι 

^  γενεάς  του  αιώνος.    5  πάντες  οί  αδελφοί  μου  και  6  οίκος  "ΝεφθαλεΙμ  του  5 
πατρός  μου,  έθυσίαζον  εκείνοι  τω  μόσχιρ  ον  έποίησεν  'Ιεροββάμ  ό  βασιλεύς 
Ισραήλ  εν  Αάν  έπί  πάντων  ορέων  της  Γαλειλαίας.    6  κάγώ  μονώτατος  έπο-  6 
ρενόμην  πολλάκις  εις  Ιεροσόλυμα  έν  ταΐς  έορταΐς,  καθώς  γέγραπται  έν  παντϊ 
Ισραήλ  έν  προστάγματι  αίωνίψ.    τάς  άπαρχάς  καϊ  τά  πρωτογενήματα  και 
τάς  δεκάτας  των  κτηνών  και  τάς  πρωτοκονράς  τών  προβάτων  'έχων  άπέτρε- 
χον  εις7 Ιεροσόλυμα"  7 και  έδίδουν  αυτά  τοις  ιερευσιν  τοις  ν'ιοΐς  Ααρών  προς  η τό  θυσιαστηριον,  και  την  δεκάτην  του  οίνου  και  του  σίτου  καϊ  έλαίων 
καϊ  ροών  και  τών  λοιπών  άκροδρύων  τοις  υίοΐς  ΑευεΙ  τοις  θεραποΰσιν  έν 
Ιερουσαλήμ,    και  την  δεκάτην  την  δευτέραν  άπεδεκάτιξον  άργυρ'ιω  τών  £ξ 
έτών  και    έπορευόμην    και  έδαπάνων  αύτά  έν  Ιερουσαλήμ   καθ'  'έκαστον 
ενιαυτόν  8 και  έδίδουν  αύτά  τοις  όρφανοΐς  και  ταΐς  χήραις,  και  προσηλύτοις  δ 
τοις  προσκειμένοις  τοις  υίοΐς  Ισραήλ  είσέφερον  και  έδίδουν  αύτοΐς  έν  τφ 
τρίτψ  έτει  και  ήσθίομεν  αύτά  κατά  τό  πρόσταγμα  τό  προστεταγμένον  περί 
αύτών  έν  τφ  νόμψ  Μωσ-ί;  και  κατά  τάς  έντολάς  &ς  ένετείλατο  Αεββώρα 
ή  μήτηρ  Άνανιήλ  του  πατρός  ημών,  'ότι  όρφανόν  κατέλιπέν  με  ό  πατήρ και  άπέθανεν.    9  και  οτε  έγενήθην  άνήρ,  Ελαβον  γυναίκα  έκ  του  σπέρματος  α 
της  πατριάς  ημών,  και  έγέννησα  έξ  αύτής  υ'ών  και  έκάλεσα  τό  όνομα  αύτοΰ 
Ύωβίαν.    10 μετά  τό  αίχμαλωτισθήναι  εις  Άσσυρίους  και  οτε  ηχμαλωτίσθην,  ίο 

Α  5  οιώ  πάντες  οι  αδελφοί  μου  (ου  Κ*  μ  δυρβΓδΟΓ  Ν3^*)  Χ0·3  (1ιαΙ>  πασαι  αι 
φυλαι  αι  συναποστα\σαι  εθυον  τη  Βααλ  τη  δαμαλ.  Ν0*1"»)  !  ̂εφθαλειμ]  ρΓ 
του  Α  6  καγω]  και  εγω  Α  |  εν  Ιεροσολυμοις  Β*  ν1(1]  ευ  Ιεροσόλυμα  Β315  Α  | 
ταις  εορτ.]  ρΓ  εν  Β3ΪΑ  (οιτι  Β*νίά)  |  τας  προκουριας]  ροδί  τας  δες  Γαδ  ϊη  Β :  π 
Β?     5ίηί5ΐΓ  τ%  πρωτοκυριας  Α  7  αυτας]  αυτα  Α  |  Αρωι>  Α  |  θυσιαστηριον] 
+  πάντων  των  γενημάτων  Κ^311^  |  των  γεν.]  των  των  γεν.  Β*  πάντων  των  γεν. 
Β3ΐ3Α  |  του  σίτου  και  του  οίνου  ̂ ς·3  |  ελαίων  Κ*]  ελαίου  £νς·3  |  και  6°]  +  των 
σύκων  κ  Κ^™^  \  κροδρυων  Κ*  {ακρ.  Χ0·3)  |  οηι  ευ  Α  8  οις]  τοις  Β*  {οις 
Β^ν[ά)  |  τοις  υιοις]  ρτ  εδιδουν  Ν^νίά  |  Αεμβωρα  Α  9  εγεθην  Ν*  (εγ(νηθ.  Κ0·3) 
10  αίχμαλωτισθήναι  &*]  +  με  ̂ ς·α  |  ηχμαλωτισθημεν]  ηχμαλωτισθην  Α 

8ι6 



ΤΩΒΕΙΤ 

εϊς  Χινενή,  πάντες  οι  άοεΧφοί  μον  και  οι  έκ  τον  γένονς  ήσθιον  Β 

ιι  €κ   τών    άρτων   των   εθνών   11  εγώ   δε    σννετήρησα    την  ψυχήν 

(13)  12  μον  μη   φαγε'ιν,   12  καθότι   έμεμνημην  τον  θεοί  εν   οΧη  τη  ψνχη 
13  μον.     13 και  εδωκεν  ό  ύψιστος  χάριν  κα\  μορφην  ενώπιον  Ένψίσ- 

6,17)  14  σάρον,  καί  ημην  αϊτοί  αγοραστής.    1Α  επορενόμην  εις  την  Μτ/δείαν, 
και    παρεθέμην    ΤαβαήΧω    τώ    αδελφω    Ταβρία   εν    'Ράγοις  της 

(ιδ)  ΐ5  Μήδειας   άργνρίον   τάΧαντα   δε'κα.  13  Και   οτε  άπέθανεν 
'Ένεμεσσάρ,  έύασιΧενσεν  Άχηρε\Χ  ό  νιος  αντον  άντ'  αϊτοί,  καί 
αί  όδοι  αντον  ηκαταστάτησαν  και  ονκέτι  ηδννάσθην  πορενθηναι 

(19)  ι6  είς  την    Μ^δειαν.     16 και  εν   τάις   ήμέραις  Ένεμεσσάρον  έΧεημο- 
(20)  17  σννας   ττοΧΧάς   επο'ιονν    τοΊς    αδελφοίί   μον   17τονς   αρτονς  μον 

ε'διδονν  τοΊς  πεινώσιν  και  ιμάτια  το'ις  γνμνο'ις,  και  ει  τιζ-α  ε.< 
τον  γένονς  μον  έθεώρονν  τεθνηκότα  και  ρεριμμίνον  οπίσω  τον 

(21)  ι8  τείχονς  Νινεντ],  εθαπτον  αντόν.     1εκαί  ει  τίνα  άπέκτεινεν  Ά^Γ/ρείλ 
ό  βασιΧενς,  οτε  ήΧθεν  φείγων  εκ  της  Ίονδαίας,  έθαψα  αντοίς 
κΧέπτων   ποΧΧονς  -γαρ  άπέκτεινεν  εν  τω  θνμώ  αϊτοί ·  και  εζη- 

(22)  ΐ9  τηθη   νπό   τον  βασιλέως  τα  σώματα,  και  ονχ  ενρέθη.  19πορεν- 

είς  Χινεΐ'ή  έπορενόμην'  και  πάντες  οι  αδελφοί  μον  και  οι  έκ  τον  γένους  μου  Χ 
ιι  ήσθιον  εκ  των  άρτων  των  εθνών.  11  εγώ  δε  συνετήρησα  την  ψιχήν  μου  μη 
12  φαγειν  εκ  των  άρτων  των  εθνών  12  και  οτε  έμεμνημην  του  θεοΰ  μου  εν  όλη 
ΐ3  ψνχτβ  μου,  Ι3και  εδωκέν  μοι  δ  ίψιστος  χάριν  και  μορφην  ενώπιον  Έ^ε- 
ΐ4  μεσσάρου  και  -ψ/δρα'ζον  αύτω  πάντα  τα  προς  την  χρησιν  '+καΐ  επορενόμην εις  Μηδίαν  και  ψ/όραξΌν  αύτψ  εκείθεν  έως  αύτόν  άποθανεΐν.  και  παρεθέμην 

Ταβήλω  βαΧΧάντια  τφ  άδελφω  τω  Ταβρε'ι  έν  τη  χώρα  της  ~Μηδίας,  άργυρίου ΐ5  τάλαντα  δέκα.  'ίΚαι  οτε  άπέθανεν  Ένεμασσάρ  και  έβασίλενσεν 
Σενναχηρειμ  υιός  αΐτοΰ  άντ'   αύτοΰ,  και  α'ι  οδοί  της  }·1ηδείας  άπέστησαν 

ι6  και  ούκέτι  ήδυνό,σθην  πορευθήναι  εις  την  'Μηδίαν.     ι6έν  ταις  ήμέραις  Ένε- μεσσάρου  έλεημοσννας  πολλάς  έποίησα  τοις  άδελφοίς  μου  τοις  έκ  του  γένους 
17  μου'    χ7  τους  άρτους  μου  έδίδουν  τοις  πεινώσιν  και  ιμάτια  τοις  γυμνοΐς, 

και  εΐ  τινα  τών  έκ  του  έθνους  μου  έθεώρουν  τεθνηκότα  καί  έρριμμένον  όπίσω 
ι8  του  τείχους  ̂ ινευή,  εθαπτον  αύτόν.    18 και  ει  τινα  άπέκτεινεν  "Σενναχηρειμ, οτε  άπήλθεν  φεύγων  έκ  της  Ιουδαίας  έν  ήμέραις  της  κρίσεως  ής  έποίησεν 

εξ  αύτου  ό  βασιλεύς  του  ουρανού  περί  τών  βλασφημιών  ων  έβλασφήμησεν, 
ϋθαψα'   πολλοίς  τ^-Ρ  άπέκτεινεν  έν  τφ  θυμω  αύτου  έκ  τών  υιών  Ισραήλ, 
και  ίκΧεπτον  τά  σώματα  αυτών  καί  εθαπτον.    καί  έ'ςήτησεν  αύτά  Σεννα- 

10  γένους]  τ  μου  Α  14  επορεινμην]  ρΓ  και  Α  |  Ήηόειαν  (ιίεπχ  I  ί),  Α 
Μήδεια*  Β*1»  |  Ταβηλω  Κ*]  ΤαβαηΧω  Ν0-3  15  Ενεμεσσαρος  Α  |  ΑχηρειΧ] 
λχηρεια  Β*>νιά  Σενναχηρειμ  Α  ί  ηκαταστάτησαν]  κατεσ.τησαν  Α  16  εν 
ταις]  ρΓ  και  Κ"1·3*  |  εποιουν]  ουν  $υρ  ΓΠ5  4  ΗΐΙ:  Α*  17  ι,αατια]  τα  ια. 
μου  Α  ί  εριμμενον  Α  ;  οπίσω]  επι  Α  |  Χινειη)]  ρι  εις  Α  18  Αχηρειλ] 
Σενναχηρειμ  Α  |  Σενναχηρειμ  ι°  Κ*]  4- ο  βασιλεύς  ̂ ε·»*»"1) 

5ΕΡΤ.  II. 
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I  20 ΤΩΒΕΙΤ 

Β  θε\ς  δε  εί$·  των  εν   Νινενη  υπέδειξε  τώ  βασιΧεΐ  περι  εμον  οτι 
θάπτω  αντονς,  και  εκρνβην  επιγνοίις  δε. οτι  ζητούμαι  άποθανειν, 

φοβηθείς  αναχώρησα.    20  και  διηρπάγη  πάντα  τα  νπάρχοντά  μον,  2ο 
(23)και  ον  κατεΧε'ιφθη  μοι  ουδέν  πΧην  "Αννας  της  γνναικός  μον  και  (23) 
Ύωβε\τ  τον  νίον  μον.    21  κα\  ον  διηΧθον   ημεραι  πεντήκοντα  εως  2ΐ  (24) 
ον  άπεκτειναν  αντον  οι  δύο  νιο\  αντον,  και  εφνγον  εις  τα  ορη  - 

^Αραράθ'  και  εβασίΧενσεν  Σαχερδονός  ό  νίό$·  αντον  άντ  αντον, 
και  εταξεν  Άχιάχαρον  τον  ΆναήΧ  ν'ών   τον   άδεΧφον  μον  επί 
πάσαν  την   εκΧογιστείαν   της  βασιΧείας  αντον   και  ε'π-ί  πάσαν 
την   διο'ικησιν.    22 και  ηξίωσεν  Άχιάχαρος  περ\  εμον,  και  ηΧθον  22(25) 
εί?  Νινενή.    Άχιάχαρος  δε  ην  ό  οινοχόος  και  επ\  τον  δακτνΧίον 
και  διοικητής  και  εκΧογιστης,  και  κατεστησεν  αντον  ό  Σαχερδονός, 
νιός  εκ  δεντέρας·  ην  δε  εζάδεΧφός  μον. 

1"θτε  δε  κατηΧθον  εις  τον  οίκον  μον  και  άπεδόθη  μοι  "Αννα  ή  ι  II 
γννη  μον  και  Ύωβίας  ό  ν'ιός  μον,  εν  τη   πεντηκοστή  εορτή  η  εστίν 
άγια   επτά.   εβδομάδων,    εγενηθη    άριστον    καΧόν   μοί'   άνεπεσα  τον 
φαγείν.     2 και  εθεασάμην  ο\|/·α  ποΧΧά,  και  είπα  τώ  νιώ  μον  Βάδισον  ι 

^  χηρείμ  και  ούχ  ευρεν  αυτά.    *9καί  έπορεύθη  εις  τις  των  εκ  της  Νινενη  και  19 
νπέδειξεν  τω  βασιΧεΐ  περί  εμον,  οτι  έγώ  θάπτω  αυτούς  και  έκρύβην  και 
δτε  έπέγνων  οτι  'έγνω  περι  έμοΰ  6  βασιΧενς  και  οτι  ζητούμαι  του  άποθανειν, 
έφοβήθην  και  άπέδρασα.    20  και  ηρπάγη  πάντα  δσα  νπηρχέν  μοι,  και  ού  ζο 
κατεΧείφθη  μοι  ούδέν  6  ουκ  άνεΧήμφθη  εις  το  βασιΧικόν  πΧην  "Αννας  της 
"γυναικός  μου  και  Τωβία  του  νιου  μου.    21  και  ού  διηΧθον  ημεραι  τεσσεράκοντα  2ΐ 
εως  ου  άπεκτειναν  αύτδν  οι  δύο  νΙοΙ  αύτοΰ,  καΐ  'έφυγον  εις  τα  ορη  ' Αραράτ" 
και  έβασίΧευσεν  Σαχερδονός  υιός  αύτοΰ  μετ'  αύτόν,  και  'έταξεν  Άχείχαρον  τον 
'ΑναηΧ  τον  του  άδεΧφοΰ  μου  υ'ών  έπι  πάσαν  τήν  έκΧογιστίαν  της  βασιΧείας 
αύτοΰ,   και  αύτός  εΐχεν  την  έξουσίαν  έπι  πάσαν  την   διοίκησιν.     22  τότε  22 
■ήξ'ιωσεν  ' Αχε'ιχαρος  περι  έμοΰ,  και  κατηΧθον  εις  την  Ήινευή.    Άχείχαρος  γαρ ην  ό  άρχιοινοχόος  και  έπι  τοΰ  δακτυΧίου  και  διοικητής  και  έκΧογιστης  έπι 
ΣενναχηρεΙμ   βασιΧέως  ' Ασσυρίων,   και   κατεστησεν   αύτόν  Σαχερδονός  έκ δευτέρας,    ην  δέ  έξάδεΧφός  μου  και  έκ  της  συγγενίας  μου. 

1Και  έπΙ  Σαρχεδόνος  βασιΧέως  κατηΧθον  εις  τον  οΐκόν  μου  και  άπεδόθη  ι  II 
μοι  η  γυνή  μου  "Αννα  και  Ύωβίας  ό  υιός  μον,  και  έν  τη  πεντηκοστή  της εορτής  ημών,   η  έστιν  αγία  εβδομάδων,  έγενηθη  μοι  άριστον  καΧόν  και 
άνέπεσα  τοΰ  άριστησαι.    2  και  παρετέθη  μοι  η  τράπεζα  και  παρετέθη  μοι  2 
όψάρια  πΧείονα,  και  ειπα  τφ  Τωβεία  τω  υ'ιψ  μου  Ιϊαιδίον,  βάδιζε  και  δν 

Α       19  εν  Νινευη]  Νινευιτων  Α  [  νπεδειξεν  Α  \  θάπτω]  εθαπτον  Α  20  Τω- 
βειτ]  Ύωβιου  Α  21  τεσσεράκοντα]  ν'  Κε·3"1^  |  εφυγεν  \\*  (-γον  ϋ.°-Ά)  \ 
Αραράτ  Α  |  Σαχερδαν  Α  |  Αχειαχαρον  Κ0-3  |  νιον]  ρΓ  τον  Α  |  εκΧογιστιαν  Α 
22  οινοχόος]  οινοδοχος  Α  \  βασιΧεως]  βασιΧεα  Χ0·3  |  Σαχερδονοσος  Α  ο  Σαχ. 
ΚΓ·Λ  (οιη  ο  Κ*)  |  ην]  η  Κ*  II  1  οιη  δε  Α  |  εορτή]  ρΓ  τη  Α  |  α^εττεσα]  και 
ανεπαυ\σαμην  Α  |  φαγειν]  α  δΐΐρ  ΓΕ5  ΑΆ 
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ΤΩΒΕΙΤ II  ΙΟ 

και  αγαγε  ον  εάν  ενρης  των  αδελφών  ημών  ενδεή  ος  μέμνηται  τον  Β 
3  κυρίου,  και  ιδού  μένω   σε.    3  και  εΧθών   είπεν   Πάτερ,   βίί  €  κ  τον 
4  -γένους  ημών  έστραγγαΧωμένος  ερριπται  εν  ττ\  αγορά.     4  κάγώ  πρ\ν 
η  γεύσασθαί  με  άναπηδήσας  (4) άν€ΐλόμην  αυτόν  ε'ίς  τι  ο'ίκημα  εως  ον 

5  εδυ  ό  ήΧιος.     5 και  έπιστρέψας  έΧονσάμην,  και  ή'σθιον  τον  αρτον  μου 
6  έν  Χύπτ}·  6 και  έμνησθην  της  προφητείας  Άμώς,  καθώς  είπεν 

Στραφησονται  αί  έορταϊ  υμών  εις  πένθος, 
και  πάσαι  αί  ενφροσύναι  υμών  εις  θρηνον. 

7  7 και  εκΧαυσα.    (?)  και  δτε  εδυ  ό  ηΧιος,  ωχόμην  και  όρύξας  έθαψα  αντόν. 
8  8 και   οί   πλησίον    επεγέΧων   λέγοντες    Ονκέτι   φοβείται  φονενθήναι 
περί  τον   πράγματος  τούτον   και  άπέδρα,   και  ιδού   πάλιι/  θάπτει 

(ίο)  9  τοΰϊ   νεκρούς.      9  και    εν    αύτ^  νυκτί    άνέΧυσα    θάψας,  και 
ε κοιμηθην  μεμιαμμένος  παρά  τον  τοίχον  της  αύΧής,  και  το  πρόσ- 

(ιι)  ίο  ωπόν  μου  άκάΧυπτον  ην.  ΙΟ  και  ουκ  βδειν  οτι  στρουθία  έν  τώ 
τοίχω  εστίν  και  τών  όφθαΧμών  μου  άνεωγότων,  άφώδευσαν  τά 
στρουθία  θερμον  εις  τους  όφθαΧμούς  μου,  και  έγενηθη  Χευκώ- 

—      ματα  εις  τους  όφθαΧμούς  μου·  και  έπορεύθην  προς  ιατρούς,  και 

αν  ενρης  πτωχόν  των  αδελφών  ημών  έκ  Νινενητών  αιχμαλώτων  δς  μέμνηται  Ν 
έν  ολη  καρδία  αύτον,  και  άγαγε  αντόν  και  φάγεται  κοινώς  μετ  έμον'  και  ϊδβ 

3  προσμένω  σε,  παιδίον,  μέχρι  του  σε  έλθεϊν.  3  και  έπορεύθη  Ύωβίας  ξητήσα'ι τινα  πτωχόν  τών  αδελφών  ημών  και  έπιστρέφας  λέγει  Πάτερ,  και  είπα 
αύτψ  Ιδού  εγώ,  παιδίον.  και  αποκριθείς  είπεν  ΙΙάτερ,  ιδού  εις  έκ  του 
έθνους  ημών  πεφόνενται  καΐ  έρριπται  έν  τη  άγορα,  και  αύτόθι  νυν  έστραγ- 

4  γάληται.  *  και  άναπηδήσας  άφήκα  τό  άριστον  πριν  τ)  γεύσασθαί  με  αύτου, 
και  αναιρούμαι  αύτόν  έκ  της  πλατείας  και  εις  έν  τών  οίκιδίων  έθηκα  μέχρι 

5  του  τόν  ηλιον   δνειν  και   θάψω  αυτόν.     Βέπιστρέψας  ούν  έλουσάμην  και 
6  ησθιον  τόν  άρτον  μετά  πένθους"  6καΙ  έμνησθην  του  ρήματος  του  προφήτου 
οσα  έλάλησεν  Άμώς  επί  Βαιθήλ  λέγων 

Στραφήσονται  υμών  α'ι  έορταϊ  εις  πένθος, και  πάσαι  αί  οδοί  υμών  εις  θρήνος. 
7  7  και  έκλαυσα,    καΐ  οτε   έδυ  ό   ήλιος,   ωχόμην  και  όρυζας  έθαψα  αύτόν. 
8  8  και  ο'ι  πλησίον  μου  κατεγέλων  λέγοντες  Ου  φοβείται  ούκέτι  ;  ήδη  γάρ έπεξητήθην  του  φονευθήναι  περί  του  πράγματος  τούτον   και  άπέδρα,  και 
9  πάλιν  ιδού  θάπτει  τούς  νεκρούς.  9  και  αύτη  τη  νυκτι  έλουσάμην  και  είσήλ- 
θον  εις  την  αύλήν  μου,  και  έκοιμήθην  παρά  τόν  τοΐχον  της  αύλής,  και  τό 

ίο  πρόσωπον  μου  άνακεκαλυμμένον  διά  τό  καύμα.  10  και  ούκ  ήδειν  ότι  στρουθία 
έν  τω  τοίχω  επάνω  μού  ε'ισιν,  και  έκάθισεν  τό  άφόδευμα  αύτών  εις  τούς 
όφθαλμούς  μου  θερμόν  και  έπήγαγεν  λευκώματα,     και  έπορευόμην  πρός  τούς 

2  οηι  ενδεή  ος  μεμνηται  Λ  |  ιδε  Κ*]  ιδου  Ν0·*  3  εστραγγαλη μένος  Βα1>Α  Α 
4  ητη  η  Λ  6  προφητιας  Α  8  επεζητηθη  Κ3·1»1  |  αποδρα  Α 
9  ανέλυσα]  ανελυσ  βηρ  πι*  Β*&  10  οπι  και  εγενηθη... οφθαλμούς  μου  (2°) 
Α  |  τους  οφθα\μοις  (2°)  Β**1 
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II  II ΤΩΒΕΙΤ 

Β  ονκ   ωφίΚησάν  με·   Άχιάχαρος  δε   ετρέφέν  με  εως  ου  επορεύ- 
θην  ει$·  την  Έλλυρ,αι'δα.  "Και  η  γυνη  μου  "Αννα  ηριθεύετο  ιι  (19) 
έν  τοις  γνναικείοις'  12  και  άπέστεΧΧεν  τοίς  κνρίοις,  καί.  άπέδωκαν  12(20) 
αυτί}  και   αυτοί  τον  μισθόν,  προσδόντες   και   εριφον.     Ι3όΥε  δε  13  (21) 
ηΧθεν  προς  με,  ηρζατο  κράζειν  και  είπα  αντί)  Ώ,όθεν  τό  ερίφιον ; 
μη  κΧεψιμαίόν  εστίν;  άπόδος  αύτο  τοις  κυρίοις·  ου  -γαρ  θεμιτόν 
εστίν  φαγείν  κΧεψιμαίόν.    14 η  δε  είπεν  Αωρον  δέδοταί  μοι  επί  14  - 
τω  μισθω.     και  ονκ  επίστενον  αυτί],  και  εΧεγον  άποδιδόναι  αντο 

το'ις  κνρίοις,  και  ηρνθρίων  προς  αντην  (22)η  δε  άποκριθείσα  είπεν  (22) 
μοι  Που  είσιν  αί  εΧεημοσνναι  σον  και  αι  δικαιοσνναι  σον;  ιδοΰ 

γνωστά  πάντα  μετά  σον.  *Καί  Χνπηθε\ς  εκΧανσα,  και  προσ-  ι  ΙΙί 
ενζάμην    μετ     όδννης  <2>Χέγων   2  Αίκαιος   ει,   Κύριε,    και   πάντα    τά  2 
εργα    σον    και    πάσαι   αι  όδοι'  σον   εΧεημοσνναι   και   αλήθεια,  και 
κρίσιν  άΧηθινην  και  δικαίαν  σν   κρίνεις   εις  τον  αΙώνα.     3 μνησθητί  3 
μου  και  επίβΧεψον  επ  έμέ'  μη  έκδικί/ς  ταίς  άμαρτίαις  μου  και  τοις 
άγνοημασίν  μου   και  των  πάτερων   μου,   ά  ημαρτον   ενώπιον  σον. 

Απαρηκονσαν  γάρ  των  εντολών  σον  εδωκας  ημάς  εις  διαρπαγήν  και  4 

^  ιατρούς  θεραπευθηναι,  καί  όσψ  ένεχρίοσάν  με  τά  φάρμακα,  τοσούτω  μάλλον 
έξετυφλοΰντο  οι  οφθαλμοί  μου  τοις  λευκώμασιν  μέχρι  του  άποτυφλωθηναι. 
και  ημην  αδύνατος  τοις  όφθαλμοΐς  έτη  τέσσερα,  και  πάντες  ο'ι  αδελφοί 
μου  έλνττούντο  περί  έμοΰ,  και  Άχειάχαρος  'έτρεφέν  με  έτη  δύο  πρό  του 
αύτόν  βαδίσαι  εις  την  'Κλυμαίδα.  11  Και  έν  τιρ  χρόνφ  έκείνω"  Αννα  η  ιι 
γυνή  μου  ηριθεύετο  έν  τοις  έργοις  τοις  γυναικίοις'  12  και  άττέστελλε  τοις  ΐ2 
κυρίοις  αύτών,  και  άπεδίδουν  αύτη  τον  μισθόν.    και  έν  τη  εβδόμη  του  Αύστρου 
έξέτεμε  τον  Ίστόν  καί  άπέστειλεν  αύτόν  τοις  κυρίοις,   και  έδωκαν  αύττ} 
τόν  μισθόν  πάντα  και  έδωκαν  αύτη  έφ'  εστία  έριφον  έξ  αιγών.    χ3καί  'ότε  13 
είσήλθεν  προς  μέ,   ό  'έριφος  ηρξατο  κράζειν,  και  έκάλεσα  αύτήν  και  είπα 
Τίόθεν  τό  έρ'ιφιον  τούτο  ;  μήποτε  κλεψιμαΐόν  έστιν  ;  άπόδος  αύτό  τοις  κυρίοις 
αύτού'  ού  γάρ  έξουσίαν  έχομεν  ημείς  φαγεΐν  ούδέν  κλεψιμαιον.    **καί  λέγει  14 
μοι  αύτη  Αόσει  δέδοταί  μοι  έπΐ  τψ  μισθφ.    και  ούκ  έπίστευον  αύτη,  καί 
έλεγον  άποδούναι  τοις  κυρίοις,  και  προσηρυθρίων  χάριν  τούτου  προς  αύ- 

την.   εΐτα  άποκριθεισα  λέγει  μοι  Και  που  είσιν  αί  έλεημοσύναι  σου  ;  που 
είσιν  αί  δικαιοσύναι  σου;  'ΐδε  ταύτα  μετά  σου  γνωστά  έστιν.  'Καί  ι  ΙΠ 
περίλυπος  γενόμενος  τη  ψυχη  και  στενάξας  έκλαυσα  καί  ηρξάμην  προσ- 
εύχεσθαι  μετά  στεναγμών   2  Αίκαιος  εΐ,   Κύριε,   καί  πάντα  τά  έργα  σου  2 
δίκαια  καί   πάσαι  αί  οδοί  σου  έλεημοσύνη   καί  αλήθεια·   σύ   κρίνεις  τόν 
αιώνα.    3 καί  νυν  σύ,  Κύριε,  μνήσθητί  μου  καί  έπίβλεφον,  καί  μη  με  έκ-  3 
δικήσης  ταΐς  άμαρτίαις  μου  καί  έν  τοις  άγνοημασίν  μου  καί  τών  πατέρων 
μου.    ημαρτον  έναντίον  σου  *καί  παρήκονσα  τών  έντολών  σου,  καί  έδωκας  4 

Α       10  Έλυμαιδα  Α         11  γυναικιοις  Α  12  αυτή]  αντη·\  Α  13  κρά- 
ζειν] κραυαξειν  Α  (  είπα]  ειπον  Α        14  ιδε        ιδου  III  2  σν]  σοι  Α 

3  μη]  +  με  Α  |  εκδίκησης  Α  |  α]  οι  ̂ ί^Α  4  παρηκουσα  Κ*]  παρηκουσαν 
Χ0·3  |  εδωκας]  ρΓ  και  Α  |  διαρπαγην]  αρπαγην  Α 
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ΤΩΒΕΙΤ  III  9 

αιχμαΧωσ ίαν    και   θάνατον    και    παραβοΧην    όνειδισμον    πάσιν   τοις  Β 
5  εθνεσιν  εν  οις  έσκορπίσμεθα.  5  κα\  νυν  ποΧΧα\  αί  κρίσεις  σον 
εισιν  άΧηθιναί,  (ξ  έμου  ποιησαι  περ\  των  αμαρτιών  μον  και  τών 
πατέρων  μον,  οτι  ονκ  έποιησαμεν  τάς  έντοΧάς  σον  ον  γαρ  έπορεν- 

6  θημεν  έν  άΧηθεία  ενώπιον  σον.  6  και  νχιν  κατά  το  άρεστόν  σον 
πο'ιησον  μετ^  έμον'  έπίταξον  άναΧαβείν  το  πνενμά  μον,  όπως  άποΧνθώ 
καί  γένωμαι  γή·  διότι  ΧνσιτεΧεΐ  μοι  άποθανείν  η  ζτ}ν,  οτι  όνειδι- 
σμονς  ψενδεϊς  ήκονσα,  Χνπη  έστιν  ποΧΧη  £ν  έμοί·  έπίταξον  άπο- 
Χνθηνα'ι  με  της  ανάγκης  ήδη  εις  τόν  αϊώνιον  τόπον,  μη  αποστρέψω/ ς 
τό  πρόσωπον  σον  απ  (μον. 

η  7>Ει>  ττ)  αντί)  ημέρα  σννέβη  ττ\  θνγατρι  'ΡαγονηΧ  Σάρρα  Ιν  Έκβα- 
τάνοις  της  Μήδειας,  και  ταντην  όνειδισθηναι  νπό  παιδισκών  πατρός 

8  αντης,  8 οτι  ην  δεδομένη  άνδράσιν  επτά,  και  Άσμόδανς  τό  πονηρόν 
δαιμόνων  άπέκτεινεν  αντονς  πρ\ν  η  γενέσθαι  αντονς  μετ  αντης  ώς 

εν  γνναιζίν  (9)και  είπαν   αντί)  Ον  σννίεις  άποπν'ιγονσά  σον  τονς 
9  άνδρας;  ήδη  επτά.  εσχες,  και  ενός  αντών  ονκ  ώνάσθης.  9τί  ημάς 

μαστιγοΊς;  ει  άπεθαναν,  βάδιζε  μετ    αντών  μη  'ίδοιμέν  σον  νιόν  ή 

■ημάς  εις  άρπαγην  καί  αίχμαΧωσίαν  και  θάνατον  και  εις  παραβοΧην  καί  Ν 
ΧάΧημα  και  όνειδισμον  έν  πάσιν  τοις  'έθνεσιν  έν  οϊς  ημάς  διεσκόρπισας. 

5  5  και  νυν  ποΧΧαί  σον  αί  κρίσεις  ύττάρχονσιν  άΧηθιναί,  ποιησαι  έξ  έμοΰ  περί 
τών  αμαρτιών  μον,  οτι  ονκ  έποιησαμεν  τάς  έντοΧάς  σον  καί  ουκ  έπορεύθημεν 

6  άΧηθινώς  ενώπιον  σου.  6 καί  νυν  κατά  τό  άρεστόν  σου  πο'ιησον  μετ  έμοΰ, καί  επίταξον  άναλαβεΐν  τό  πνεΰμά  μου  εξ  έμοΰ,  όπως  άποΧνθώ  άπό  προσώπου 
της  γης  καί  γένωμαι  γη·  διό  ΧυσιτεΧεΐ  μοι  άποθανείν  μάΧΧον  τ)  ζην,  οτι 
όνειδισμούς  ψευδείς  ηκουσα,  καί  Χύπη  ποΧΧη  μετ  έμοΰ.  Κύριε,  έπίταξον 
όπως  άποΧυΟώ  άπό  της  άνάγκης  ταύτης,  άπόΧνσόν  με  εις  τόν  τύπον  τόν 
αϊώνιον,  καί  μη  άποστρέψης  τό  πρόσωπον  σου,  Κύριε,  άπ'  έμοΰ'  διό  Χυσι- τεΧεΐ μοι  άποθανεΐν  μάΧΧον  τ)  βΧέπειν  ανάγκην  ποΧΧην  έν  τη  ζωη  μου,  καί  μη 
άκούειν  όνειδισμούς. 

η  τη  ημέρα  ταύτη  συνέβη  Σάρρα  τη  θυγατρί  "ΡαγουηΧ  του  έν  Έκ- βατάνοις  της  Μήδειας,  καί  αύτην  άκοΰσαι  όνειδισμούς  υπό  μιας  τών  παιδισκών 
8  του  πατρός  έαντης,  8  διότι  ην  έκδεδομένη  άνδράσιν  επτά,  καί  Άσμοδαΐος 

τό  δαιμόνων  τό  πονηρόν  άπέκτεννεν  αυτούς  πριν  τ)  γενέσθαι  αυτούς  μετ  αύτης, 
καθάπερ  άποδεδιγμένον  εστίν  ταΐς  γυναιξίν.  καί  εΐπεν  αύτη  η  παιδίσκη 
Σύ  ει  ή  άποκτέννουσα  τους  άνδρας  σου·  ιδού  ηδη  άπεκδέδοσαι  έπτά  άνδράσιν, 

9  καί  ενός  αύτών  ούκ  ώνομάσθης.  9τί  ημάς  μαστιγοΐς  περί  τών  άνδρών  σου 
οτι  άπέθανον  ;  βάδιζε  μετ7  αύτών  καί  μη  ϊδοιμεν  υίόν  μηδέ  θυγατέρα  εις 

5  αΧηθιναι]  +  αι  οδοι  σου  Κ0·3  \  μου  ϊ\*]  +  κ  των  πρων  μου  6  σου  ι°]  Α 
ρΓ  ενώπιον  Α  |  άποθανείν]  ρΓ  μάΧΧον  Α  |  Χυπη]  ρΓ  και  Α  7  τη  θυγατρι]  01Ϊ1 
τη  Α  |  Μηδιας  Α  |  υπο]  απο  Α  |  πατρός]  ρτ  του  Α  8  Ασμοδεος  Κ 
Ασμοδαιος  Α  |  είπαν]  ειπεν  Α  |  ωνασθης]  ωνομασθης  Β1*1*  9  απέθανε 
Βα?  |  υιον  Ν*]  +  σου  Κ0·3 
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III  ΙΟ ΤΩΒΕΙΤ 

Β  θυγατέρα  είς  τον  αΙώνα.     10ταΰτα  άκούσασα  έλυπήθη  σφόδρα  ώστε  ίο 
άπάγξασθαί'  και  είπεν  Μία  μεν  είμι  τώ   πατρί  μον   (αν  ποιήσω 
τούτο,  όνειδος  αύτώ  εσται,  και  το  γήρας  αύτου  κατάξω  μετ  οδύνης 

είς  αδου.     11  και  εδεήθη   προς  τη   θυρίδι   κα\  είπεν   Έύλογητός  ιι  (11-13) 
βϊ,  Κύριε  6  θεός  μου,  και  εύλογητόν  το  ονομά  σου  το  αγιον  και 
εντιμον  είς  τους  αιώνας·   εύλογήσαισάν  σε  πάντα  τα.  έργα  σου 
εις  τον  αιώνα.     12  και   νυν,  Κύριε,  τους  οφθαλμούς  μου  και  το  ΐ2  (14) 
πρόσωπον  μου   εις  σε  δέδωκα.     13  είπόν  άπολΰσαί  με  από  της  13  (15) 
γης   και   μη   άκοΰσαί   με    μηκέτι   όνειδισμόν.      14σύ    γινώσκεις,  14  (ι6-ιδ) 
Κύριε,  οτι  καθαρά  είμι  από  πάσης  αμαρτίας  και   ανδρός,  15  και  15  - 
ουκ   εμόλυνα  τό  ονομά  μου   ούδε  το   όνομα  του  πατρός  μου  εν 
τη    γη   της    αιχμαλωσίας  μου.     μονογενής   εϊμι   τώ   πατρί  μου, 
και   ούχ    υπάρχει    αύτώ    παιδίον   ό    κληρονομήσει    αυτόν,  ούδε 
αδελφός  εγγύς  ούδε  υπάρχων  αύτώ  υιός  χνα  συντηρήσω  εμαυτην 
αύτώ  γυναίκα,     ήδη  άπώλοντό  μοι  έπτά'   ΐνα  τί  μοι   ζην ;  και 

ει    μη    δοκεϊ  σοι   άποκτεϊναί   με,   επίταξον   έπιβλέψαι   έπ'  εμε 
και  ελεησαί  με,  και  μηκετι  άκοΰσαί  με  όνειδισμόν. 

16 Και  είσηκούσθη   προσευχής  αμφοτέρων  ενώπιον  της  δόξης  ι6  (24,25) 

Ν  τον  αιώνα.    10  εν  τη  ημέρα  εκείνη  έλυπήθη  έν  τη  ψνχή  και  έκλανσεν,  και  ίο 
άναβάσα  εΐ$  τό  νπερφον  του  πατρός  αύτής  ήθέλησεν  άπάγξασθαι'  και  πάλιν 
έλογ'ισατο  και  λέγει  Μή  ποτέ  όνειδίσωσιν  τον  πατέρα  μου  και  έροΰσιν  αύτφ 
Μ/α  σοι  νπήρχεν  θνγατήρ  αγαπητή,  καΐ  αύτη  άπήγξατο  από  των  κακών 
και  κατάξω  τό  γήρας  τον  πατρός  μον  μετά  λύπης  εις  αδου.  χρησιμώτερόν 
μοί  έστιν  μη  άπάγξασθαι,  άλλα  δεηθήναι  τον  κνρίον,  όπως  αποθάνω  και 
μηκέτι  όνειδισμονς  άκούσω  έν  τη  ζωη  μον.    11  έν  αύτφ  τω  καιρφ  διαπετάσασα  ιι 
τάς  χείρας  προς  την  θνρίδα  έδεήθη  και  εϊπεν  Ένλογητός  ει,  θεέ  έλεήμων, 
και  εύλογητόν  τό  ονομά  σου  είς  τονς  αιώνας,  και  εύλογησάτωσάν  σε  πάντα 
τά  'έργα  σον  είς  τον  αιώνα.     12 και  ννν  έπι  σέ  τό  πρόσωπον  μον  και  τούς  ΐ2 
οφθαλμούς  μον  άνέβλεψα.    τ3  είπόν  άπολνθήνα'ι  με  από  της  γής  και  μη  13 
άκούειν  με  μηκέτι  όνειδισμούς.    14  σι)  γινώσκεις,  δέσποτα,  οτι  καθαρά  είμι  14 
από  πάσης  άκαθαρσ'ιας  ανδρός,  τ$καί  ούχι  έμόλννά  μον  τό  όνομα  και  ούδε  15 τό  όνομα  τον  πατρός  μον  έν  τη  γη  της  αιχμαλωσίας  μον.    μονογενής  είμι 
τφ  πατρί  μον,  και  ούχ  νπάρχει  αύτφ  έτερον  τέκνον  Ϊνα  κληρονομήση  αύτόν, 
ούδε   άδελφός    αύτφ  έγγύς  οϋτε  σνγγενής  αύτφ  νπάρχει  ϊνα  συντηρήσω 
έμαντήν  αύτφ  γνναϊκα.    ήδη  άπώλοντό  μοι  επτά,  και  ϊνα  τί  μοί  έστιν  έτι 
ζην  ;  και  ει  μή  σοι  δοκεί  άποκτεΐναί  με,  Κύριε,  νυν  είσάκονσον  όνειδισμόν 

μου. ι6'Έν  αύτφ  τφ  καιρφ  είσηκούσθη  ή  προσενχή  αμφοτέρων  ενώπιον  της  ιό 

Α  10  εσται]  εστίν  Α  \  αδονς  Κ*  (αδον  Νε·3)  14  οτη  και  Β3,5Α  15  της 
αιχμ.]  οτη  της  Α  |  νιος  ινα]  νιος  ι  δΐιρ  Γ&δ  Α3  |  αντην  Ν*  (εμαντην  Κε·β)  |  αιτώ 
γν  δίψ  Γ3.δ  Κ1  αντω  γνναι  δυρ  Γ&δ  Α3  (δες  Γαδ  ι  Ηίΐ)  |  κα  (ρΐ'Ο  κε)  ̂β'1ι{ 
16  είσηκούσθη]  εισηκονσεν  κς  Α  |  προσενχης]  προσευχή  Β3  ρι-  της  Α 
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—  17  του  μεγάλου  Ραφαήλ,  17  και  απεστάλη  ιάσασθαι  τους  δυο,  τοΰ  Β 
Ύωβειτ  Χεπίσαι  τα  λευκώματα,  και  Σάρραν  την  τον  'Ραγουήλ 
δοΰναι  Ύωβία  τω  νιώ  Ύωβειτ  γυναίκα,  κα\  δήσαι  Άσμώδαυν  το 
πονηρον  δαιμόνων,  διότι  Ύωβία  επιβάλλει  κΧηρονομήσαι  αυτήν, 
εν  αυτώ  τώ  καιρώ  επιστρέψας  ΎωβεΙτ  είσήλθεν  εις  τον  οίκον 

αυτού,  κα\  Σάρρα  η  του  'ΡαγουηΧ  κατεβη  εκ  του  υπερώου  αύτής. 
(1,2)  ι        1*Έν   τη  ήμερα  εκείνη   εμνήσθη   Ύωβειτ   περί  τοΰ  αργυρίου 

2  ου   παρεθετο   ΤαβαήΧ   εν   'Ράγοις   της   Μηδίας.     2  καΐ    είπεν  εν 
εαυτω  Έγώ   ητησάμην   θάνατον,  τι  οΰ    καΧώ   Ύωβείαν  τον  υιόν 

3  μου    ίνα   αυτώ    υποδείξω    πριν    άποθανείν    με  ;    3  και  καλέσας 
(3)  αυτόν  είπεν  ΤΙαιδίον,  Ι3)εάν  αποθάνω  θάψον  με,  και  μη  ΰπερίδης 

την  μητέρα  σου·  τίμα  αυτήν   πάσας  τάς  ημέρας  της   ζωής  σου, 
(4)  4  και    ποίει    το   άρεστόν   αυτή    και    μη   λύπησης   αυτήν.      4  μνή- 

σθητι,  παιδίον,  ότι  ποΧΧοΰς  κίνδυνους  εόρακεν  επ\  σοι  εν  τη 

(ζ)  κοιλία·  {$)οταν  άποθάνη,  θάψον  αυτήν  7ταρ'  εμο\  εν  εν\  τάφω. 
(ό)   5  5 πάσας  τάς  ημέρας,  παιδίον,  Κυρίου  τοΰ  θεοΰ  ημών  μνημόνευε- 

μη   θεΧήσης   παραβήναι  τάς  εντοΧάς  αύτοΰ.     δικαιοσΰνην  ποίει 

17  δόξης  τοΰ  θεοΰ,  χ7  και  απεστάλη  "Ραφαήλ  ιάσασθαι  τους  δύο'  Ύωβείθ,  άπο-  )Α λΰσαι  τά  λευκώματα  άπδ  των  οφθαλμών  αύτοΰ  Ινα  ϊδη  τοις  όφθαλμοΐς  τδ 
φως  τοΰ  θεοΰ,  και  Σάρρα  τη  'Ραγονήλ,  δοΰναι  αντην  Ύωβεία  τψ  υίφ  Ύωβείθ 
γυναίκα,  και  λΰσαι  Άσμοδαϊον  τδ  δαιμόνων  τδ  πονηρον  άπ'  αύτής,  διότι Ύωβία  επιβάλλει  κληρονομήσαι  αντην  παρά  πάντας  τους  θέλοντας  λαβείν 
αυτήν,  εν  έκείνψ  τώ  καιρφ  έπέστρεψεν  Ύωβείθ  άπδ  της  αύλής  εις  τδν  οίκον 
αύτοΰ,  και  "Σάρρα  ή  τοΰ  'Ραγονήλ  και  αύτη  κατέβη  εκ  τοΰ  νπεριρον. 

ι        *Έν  τη  ημέρα  εκείνη  έμνήσθη  Ύωβείθ  τοΰ  άργνρ'ιον  6  παρεθετο  Ταβαήλω 
2  εν  'Ράγοις  της  λΐηδίας.  2 και  είπεν  έν  τη  καρδία  αύτοΰ  'ϊδον  εγώ  ητη- 

σάμην θάνατον  τ'ι  ούχι  καλώ  Ύωβίαν  τδν  ν'ιόν  μον  και  νποδείξω  αύτφ 
3  περί  τοΰ  άργνρίον  τούτον  πρίν  άποθανεΐν  με;  3  και  έκάλεσεν  Ύωβείαν  τδν 

ν'ιδν  αύτοΰ,  και  ήλθεν  προς  αύτόν  και  είπεν  αύτφ  θάψον  με  καλώς,  και τίμα  τήν  μητέρα  σον  και  μη  έγκαταλίπης  αύτήν  πάσας  τάς  ημέρας  της 
'ζωής  αύτής,  και  ποίει  τδ  άρεστδν  ενώπιον  αύτής  και  μή  λνπήσης  τδ  πνεύμα 

4  αύτής  εν  παντι  πράγματι.  * μνήσθητι  αύτής,  παιδίον,  οτι  κινδύνονς  πολλούς 
έώρακεν  έπΐ  σοι  έν  τή  κοιλία  αύτής·  και  όταν  άποθάνη  θάψον  αύτήν  παρ  έμοι 

5  εν  ένι  τάφφ.  5  και  πάσας  τάς  ημέρας  σου,  παιδίον,  τοΰ  κυρίου  μνημόνευε, 
και  μή  θελήσης  άμαρτεΐν  και  παραβήναι  τάς  έντολάς  αύτοΰ.  δικαιοσύνας 

17  Ύωβιτ  Α  (Ιογ:  ίΐα  υΐήηιιε)  |  λεπισαι]  λιπεισαι  Α*  Γ&5  λι  Ατ  |  Σαρρα  Α 
(Σαρραν    Ν1)  |  τη    Ραγουηλ    Κ*]    την  του   Ραγ.    Κε·α  |  Ύωβειτ   7°]  ρί  του 
Α  |  Ασμοδαιον  Α  IV  1  αργυρίου]  ϊηΙβΓ  ρ  ι°  61  ι  ραΓνα  γλ$  ϊη  Βν'ι1  Ι 
Μήδειας  Βλ1>  2  εν  εαντω]  αντω  Α  \  οϊϊ\  Ύωβειαν  Α  4  εωρακεν  Β'Ά  | 
5  πάσας  τας  ημ.  οιιιτι  ριαεοεοί  εοηϊηη£  Ανκ1  |  μη  ι°]  ρί  και  Α  \  θιλησης\  + 
αμαρτανειν  και  Β  'Ι""«Λ  |  δικαιοσ ννην  ]  ρΓ  και  Α  \  ποιειν  Α 
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Β  πάσας  τάς  ημέρας  της  ζωής  σον,  και  μη  πορενθης  ταΐς  όδοίς 
της  αδικίας.     6 διότι  ποιοΰντός  σον  την  άλήθειαν  ενοδίαι  έσονται  6  - 
£ν  τοϊς  εργοις  σον  και  πάσι  τοΊς  ποιονσι  την  δικαιοσννην.    7  εκ  η  (7) 
των  νπαρχόντων  σοι  ποίει  ελεημοσννην,  κα\  μή  φθονεσάτω  σον 
ό  οφθαλμός  εν  τω  ποιείν  σε  ελεημοσννην  και  μή  απ οστ ρίψης 
το   πρόσωπον   σον   από   παντός   πτωχοί),  και  από  σον  ον  μή 

άποστραφή  το  πρόσωπον  τον  θεον.     8 ως  σοι  νπ  άρχει  κατά  το  8  (8,9) 
πλήθος,  ποίησαν  εξ  αντών  ελεημοσννην  εάν  ολίγον  σοι  νπάρχη, 
κατά  το  ολίγον  μή  φοβον  ποιείν  ελεημοσννην .     9  θέμα  γαρ  αγαθόν  9  (ίο) 
θησανρίζεις  σεαντω  εϊς  ήμεραν  ανάγκης.     10 διότι  ελεημοσύνη  εκ  ίο  (ιι) 
θανάτον  ρνεται,  κα\  ονκ  εάσει  εϊσελθείν  εις  το  σκότος.     ΙΙδώρον  ιι  (12) 
γαρ  αγαθόν  εστίν  ελεημοσννη  πάσι  τοις  ποιονσιν  αντήν  ενώπιον 

τον  νψίστον.     12  πρόσεχε  σεαντω,  παιδίον,  από  πάσης  πορνείας,  ΐ2  (13) 
και  γνναίκα   πρώτον   λάβε   άπο  τον   σπέρματος  των   πάτερων  - 
σον   μή  λάβης  γνναίκα  άλλοτρίαν   ή  ονκ   εστίν   εκ   της  φνλής 
τον    πατρός   σον,    διότι   νιοι   προφητών   εσμεν.     Νώ?,  Αβραάμ, 
Ισαάκ,    Ιακώβ,   οι   πατέρες    ημών   άπο   τον  αιώνος,  μνήσθητι, 

παιδίον,    οτι   αντοί   πάντες   'ελαβον   γνναίκας   εκ   τών  άδελφών 
αντών,  και  εύλογήθησαν  εν  τοις  τέκνοις  αντών,  και  το  σπέρμα 

αντών  κληρονομήσει  γήν.      13  και  ννν,  παιδίον,  αγάπα  τονς  άδελ-  13 
φονς   σον,   (Μ)καί  μή   νπερηφανενον   τη   καρδία    σον    άπο    τών  (14) 
άδελφών  σον  και  τών  ν'ιών  και  θνγατέρων  τον  λαον  σον,  λαβείν  — 
σεαντω   ε£    αντών   γνναίκα.      διότι   εν   τη    νπερηφανία  άπωλία 
και    ακαταστασία    πολλή,    και   εν   τη   αχρεότητι    έλάττωσις  και 

ένδεια  μεγάλη·  ή  γαρ  άχρεότης  μήτηρ  εστίν  τον  λιμον.     14μισθός  14  (15) 
παντός   άνθρώπον   ος   εάν   έργάσηται   παρά   σοι   μή  ανλισθήτω, 
αλλά  άπόδος  αντώ  παραντίκα·  εάν  δονλενσης  τω  θεώ,  άποδοθή-  — 
σεταί  σοι.     πρόσεχε  σεαντω,  παιδίον,  εν  πάσι  τοίς  εργοις  σον, 

και  'ίσθι  πεπαιδενμένος  εν  πάση  ανάστροφη  σον.     15 και  δ  μισείς  15  (ιό) 

Κ  ποίει  πάσας  τάς  ημέρας  της  ζωής  σον  καΐ  μη  πορευθης  ταΐς  όδοίς  της  αδικίας· 
6  διότι  οι  ποιουντες  άλήθειαν  εύοδωθήσονται  εν  τοις  (ίργοις  αντών.    και  πάσιν  6 

Α       6  αληθιαν  Β*^Α  {-θειαν  Β3ΐ>)  7  σοι]  σον  Α  |  οιτι  σε  Α  \  οιη  και  2°  Α 
8  φόβου  ποιειν]  ου  ποι  δίαρ  Γ35  Β3·5  10  ελεημοσυνην  Α*  (ν  Γ3.8  Α?)  |  εασει] 
εα  Α  11  οηη  γαρ  Α  |  πασιν  Α  12  μη]  ρΓ  και  Α  [  Ισαάκ]  ρΓ  και  Α  { 
Ιακώβ]  ρΓ  και  Α  |  αυτοί]  ούτοι  Α  |  ηυλογισθησαν  Α  13  απώλεια  Βύ\\ 
14  εαν  2°]  ρΓ  και  Α 
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-  μηδενι  ποίησης,  οίνον  εις  μέθην  μη  π'ιης,  και  μη  πορευθήτω  Β 
(17)  ι6  μετά    σου   μέθη   εν  τη  όδω    σου.      16 εκ   του  άρτου    σου  δίδου 

πεινώντι,  και  εκ  των  ιματίων  σου  τοΊς  γυμνοίς·  παν  δ  (αν  περισ- 
σεύση  σοι  πο'ιει  εΧεημοσύνην,  και  μη  φθονεσάτω  σου  6  οφθαλμός 

(ιδ)  ΐ7  εν  τω  ποιε'ιν  σε  εΧεημοσύνην.     1?εκχεον  τους  άρτους  σου  επι 
(19)  ι8  τον  τάφον  των  δικαίων,  και  μη   δως  το'ις   άμαρτωΧοΐς.  ι8συμ- 

βουΧίαν  παρά  παντός  φρονίμου  ζητησον,  και  μη  καταφρόνησης 

(20)  19  επι  πάσης  συμβουΧίας  χρήσιμης.     19  και  εν  π  αντί  καιρώ  εύΧόγει 
Κύριον  τον  θεόν,  και  παρ  αυτοΰ  αϊτησον  οπως  αί  οδοί  σου 
ευθεϊαι  γένωνται  και  πάσαι   αί  τρίβοι  και  βουΧαί  εύοδωθώσιν. 

—  διότι  πάν  έθνος  ουκ  εχει  βουΧην,  αλλά  αυτός  ό  κύριος  δίδωσιν 
πάντα  τα  αγαθά  και  ό  εάν  θέΧη  ταπεινοί,  καθώς  βούΧονται.  και 
νυν,  παιδίον,  μνημόνευε   των  εντοΧών  μου,  και  μη  εξαΧειφθή- 

(21)  2ο  τωσαν  εκ  της  καρδίας  σου.     20  και  νυν  Επιδεικνύω  σοι  τά  δέκα 
τάΧαντα  του  άργυρ'ιου  ά  παρεθέμην  ΤαβαηΧω  τω  του  Ταβρεία 

(23)21  εν   'Ράγοις  της   Μήδειας.     21  και  μη   φοβοΰ,  παιδίον,  οτι  επτω- 
χεύσαμεν  υπάρχει  σοι  ποΧΧά,  Εάν  φοβηθης  τον  θεόν  και  άποστης 
άπό  πάσης  αμαρτίας  και  ποίησης  τό  αρεστόν  Ενώπιον  αύτου. 

ι        χΚαι  αποκριθείς  Ύωβίας  εΐπεν  αύτω  Τίάτερ,  ποιήσω  πάντα  οσα 
2  έντέταΧσαί  μοι.     2αλλά  πώς  δυνησομαι  ΧαβεΊν  τό  άργυριον,  και  ού 
3  γι  ν  ώσ  κ  ω   αυτόν;    3  και    εδωκεν   αντώ    τό    χειρόγραφον,   και  εΐπεν 

ι$  τοις  ποιούσιν   δικαιοσύνας,  ̂   δώσει   Κύριος  αύτοΐς  βουΧην  άγαθην'  και  δν  Ν 
αν  θέλη  Κύριος  ταπεινοί  "έως  ά'δου  κατωτάτω.    και  νυν,  παιδίον,  μνημόνευε 

2ο  τάς  έντολάς  ταύτας,  και  μη  έξαλειφθήτωσαν  έκ  της  καρδίας  σου.    20  και  νυν, 
παιδίον,  υποδεικνύω  σοι  οτι  δέκα  τάΧαντα  αργυρίου  παρεθέμην  Ταβαήλφ 

2ΐ  τφ  του  Υαβρεί  έν  "Αργοις  της  ~Μ.ηδείας.    21  και  μη  φοβοΰ,  παιδίον,  οτι έπτωχεύσαμεν  υπάρχει  σοι  πολλά  αγαθά,  εάν  φοβηθης  τδν  θεόν  καΐ  φύγης 
άπό  πάσης  άμαρτίας  και  ποίησης  τά  άγαθά  ενώπιον  Κυρίου  του  θεού  σου. 

ι        1  Τότε  άποκριθεις  Ύωβίας  εΐπεν   Τωβείθ  τφ  πατρί  αύτού  ίΐάντα  όσα 
2  έντέταΧσαί  μοι  ποιήσω,  πάτερ.  2  πώς  δέ  δυνησομαι  αύτό  Χαβείν  παρ' αύτου,  καΐ  αύτός  ού  γινώσκει  με  καϊ  εγώ  ού  γινώσκω  αύτόν ;  τί  σημεΐον 
δώ  αύτφ  καϊ  έπιγνφ  με  καϊ  πιστεύση  μοι  και  δφ  μοι  τό  άργύριον  ;  και 

3  τάς  όδούς  τάς  εις  Μηδείαν  ού  γινώσκω  του  πορευθηναι  έκεΐ.  3  τότε  απο- 
κριθείς Ύωβειθ  εΐπεν  Ύωβία  τω  υ'ιφ  αύτου  Χειρόγραφον  αύτου  Ζδωκέν  μοι και  χειρύγραφον  Ζδωκα  αύτφ,  και  διείλον  εις  δυο  και  έλάβομεν  έκατέροσεν 

και  'έθηκα  μετά  του  άργυρίου'  καϊ  νυν  ιδού  ε"  τη  είκοσι  άφ'  ου  παρεθέμην 

16  διδου]  διαδιδου  Α  |  τοις  γυμν.]  τοις  δΐιρ  γ&5  ΒαΙ>  |  περισσευη  Α  |  οηι  σε  Α  Α 
18  καταφρόνησης]  μεταφρον.  Λ  19  ο  2°]  ον  Α  |  βουλονται]  βουλίται  Α 
20  επιδεικνύω]  υποδ.  Α  |  ΓαβαηΧω]  Υαμαηλω  Α  |  Ταβρια  Α  |  Μηδια*  Α 
21  παιδίον]  διον  αβϋΟδδ  ΟδΙ  ίη  Α  |  θεον]  κν  Α  VI  εντεταλσαι] 
σ  δυρ  Γ&δ  Α"7 
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Β  αντω  (4)Ζητη σον  σεαντώ  ανθρωπον  ος  σνμπορενσεταί  σοι,  και  δώσω  (4) 
αντω  μισθον   εως  ζω,  και  λάβε   πορευθείς  το  άργνριον.    4 και  4  (5>6) 

επορενθη  ζητήσαι  ανθρωπον,  και  ενρεν  'Ραφαήλ  ος  ην  άγγελος, 
και  ούκ  τ/δει·  5  και  εΐπεν  αντω  Ει  δνναμαι  πορενθήναι  μετά  σον  5  (7) 

εν  'Ράγοίί  της  Μήδειας,  και  ει   έμπειρος   ει  των   τόπων;  6 και  6  (δ) 
ειπεν  αντω  ό  άγγελος  ΤΙορενσομαι  μετά  σον,  και  της  όδοΰ  εμπειρώ, 
και  παρά  Ταβαήλ  τον  άδελφόν  ημών  ηνλίσθην.     7  και  ειπεν  αντω  η  (9) 
Ύωβίας  Ύπόμεινόν   με,   και   ερώ  τω   πατρί.     8 και  ειπεν   αντω  8  - 
ΐίορενον  και  μη  χρόνίσης.  9 Και  είσελθών  ειπεν  τω  πατρί  9  (ίο) 
Ίδον  ενρηκα  6ς  σννπορενσεταί  μοι.  ό  δε  ειπεν  Φώνησον  αντον 
προς  με,  Ινα  επιγνώ  ποίας  φνλής  εστίν,  και  ει  πιστός  τον  πορεν- 
θήναι  μετά  σον.     1ϋ  και  εκάλεσεν  αντον  και  εισηλθεν,  και  ήσπά-  ίο  (ιι) 

Ν  το  αργύρων  τούτο  εγώ.  και  νυν,  παιδίον,  ζήτησον  σεαυτφ  ανθρωπον  πιστόν 
δς  πορεύσεται  μετά  σου,  και  δώσομεν  αύτφ  μισθον  εως  'ότου  Ζλθ,ης,  και 
\άβε  παρ'  αύτού  το  αργύρων  τούτο.    4εξήλθεν  δε  Τωβίας  ζητησαι  ανθρωπον  4 05  πορεύσεται  μετ    αύτού  εις  Μηδίαν,  δς  έμπειρεΐ  της  όδοΰ,  και  έξηλθεν 
και  εύρεν  'Ϋαφαήλ  τον  άγγελον  έστηκότα  απέναντι  αντου.    και  ούκ  'έγνω  ότι 
άγγελος  του  θεού  εστίν  5 και  ειπεν  αύτφ  ΪΙόθεν  εΐ,  νεανίσκε",  και  ειπεν  5 
αύτφ  Έκ  των  υιών  Ισραήλ  τών  αδελφών  σου,  και  έλήλυθα  ώδε  έργα- 
τεύεσθαι.     και   εΐπεν    αύτφ  Έπίστη  την   όδόν   πορευθηναι   εις    Ήηδίαν ; 
6  και  εΐπεν  αύτφ   ~Ναί,    πολλάκις   εγώ   έγενόμην   έκεΐ,    και   εμπειρώ   και  6 
έπίσταμαι  τάς  οδούς  πάσας·  πλεονάκις  έπορεύθην  είς  Μηδίαν  και  ηύλιζόμην 
παρά  Ταβαήλφ  τφ  άδελφφ  ημών  τφ  οίκούντι  εν  'Έκβατάνοις  της  Μήδειας,  και 
απέχει  όδόν  ημερών  δύο  τεταγμένων  από  'Έκβατάνων  εις  Τάρρας'  κείνται 
γάρ  εν  τφ  δρει,  'Έκβάτανα  έν  μέσφ  τφ  πεδίφ.    7  και  εΐπεν  αύτφ  Μεΐνόν  η 
με,  νεανίσκε,  μέχρι  δτου  είσελθών  υποδείξω  τφ  πατρί  μου'  χρείαν  γάρ  <ϊχω 
'ίνα  βάδισης  μετ    εμού,  και  δώσω  σοι  τον  μισθον  σου.    8  και  εΐπεν  αύτφ  8 
Ιδού  εγώ  προσκαρτερώ,  μόνον  μη  χρονίσης.  9  Και  είσελθών  Ύωβείας  α 
νπέδειξεν  Ύωβειθ  τφ  πατρί  αύτου  και  εΐπεν  αύτφ  Ιδού  ανθρωπον  ενρον  τών 
αδελφών  ημών  τών  ν'ιών  "Ισραήλ,    και  εΐπεν  αύτφ  Ιίάλεσόν  μοι  τον  ανθρω- πον, οπως  έπιγνφ  τί  τό  γένος  αύτού  και  έκ  ποίας  φυλής  έστιν,  και  ει  πιστός 
έστιν  'ίνα  πορευθη  μετά  σού,  παιδίον.    και  έξήλθεν  Τωβείας  και  εκάλεσεν 
αύτόν  και  εΐπεν  αύτφ  Νεανίσκε,  ό  πατήρ  καλεΐ  σε.   10  και  εισηλθεν  προς  αυτόν  ίο 
και  έχαιρέτισεν  αύτόν  Τωβειθ  πρώτος,    και  εΐπεν  αύτφ  ΊΖαίρειν  σοι  πολλά 
γένοιτο,    καΐ  αποκριθείς  Τωβειθ  εΐπεν  αύτφ  Τί  μοι  'έτι  υπάρχει  χαίρειν  ; και  έγώ  άνθρωπος  αδύνατος  τοις  όφθαλμοΐς  και  ού  βλέπω  τό  φώς  τού  ουρανού, 
άλλ'  έν  τφ  σκότει  κεΐμαι  ώσπερ  οί  νεκροί  οι  μηκέτι  θεωρούντες  τό  φώς·  ξών έγώ  έν  νεκροΐς  είμι,  φωνήν  ανθρώπων  ακούω  και  αύτούς  ού  βλέπω,  και 
εΐπεν  αύτφ  θάρσει,  εγγύς  παρά  τφ  θεφ  ίάσασθαί  σε'  θάρσει.    και  εΐπεν 
αύτφ  Ύωβειθ  Ύωβείας  ό  υιός  μου  θέλει  πορευθηναι  εις  Μηδίαν  ει  δυνήση 

Α       4  Ϋαφαηλ]      τον  Α  5  Μήδειας  Α  6  οηι  «?  Γαρ/)α$...Εκ/3αται·α 
Κ*νίά  (Ιΐ&Ι)  Ν1πι£)         7  μενονΧ.  \  πατρι]  +  μου  Α  9  συμπορευσεται  Β*3  Α  | 
πιστός]  +  εστίν  Α  10  αυτούς  Κ*  (αντος  Κε·3) 
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ν  17 

(ιό)  ιι  σαντο   ηλλ^λουί.     11  και  ειπεν  αύτώ   Ύωβείτ  *  Αδελφέ,  εκ   ποίας  Β 
(17)  ΐ2  φυλής  και  έκ  ποίας  πατρίδος  συ  ει;  υπόδειξόν  μοι.     12  και  είπεν 

αύτώ  Φυλήν   και   πατριάν    συ   ζητείς,  ή   μίσθιον    ος  συμπορευ- 
σεται  μετά  του  υιοΰ  σου ;  και  είπεν  αυτώ  Ύωβείτ  Βουλομαι,  αδελφέ, 

(ιδ)  13  έπιγνώναι   το   γένος   σου   και  το   όνομα.     13 ος   δε   είπεν  Έγώ 
(19)  14  Άζαρίας   Ανανίου  του  μεγάλου,  των  αδελφών  σου.     14  και  είπεν 

αυτώ  Ύγιαίνων  ελθοις,  άδελφέ'  και  μη  μοι  όργισθής  οτι  έζήτησα 
την  φυλήν  σου  και  την  πατριάν  σου   έπιγνώναι.     κα\  σύ  τυγ- 

χάνεις   αδελφοί   μου    εκ   της    καλής   και  αγαθής    γενεάς·  επε- 
γίνωσκον   γαρ   εγώ  ' Ανανίαν  και  Ίαθάν  τους  υιούς  Σεμεοΰ  του 
μεγάλου,  ώς  επορευόμεθα   κοινώς  εϊς   Ιεροσόλυμα  προσκυνειν, 
αναφερόντες   τά   πρωτότοκα   και  τάς   δεκάτας  τών  γενημάτων, 
και  ούκ  επλανήθησαν  εν  τή  πλάνη  τών  αδελφών  ημών  εκ  ρίζηε 

—  15  καλ^?   ει,   αδελφέ.     15  αλλ'   εϊπόν   μοι  τίνα   σοι  εσομαι  μισθόν 
διδόναι;  δραχμήν  τής  ημέρας  και  τά  δέοντα  σοι  ώς  και  τω  υιω 

ι6  μου  ;    10  και  ετι  προσθήσω  σοι  έπι  τον  μισθόν,  εάν  ύγιαίνοντες 
1,22)  17  έπιστρέψητε.     17 ευδόκησαν  ούτως·  και  είπεν  προς  Ύωβίαν  ̂ Έτοι- 

μος γίνου  προς  την  όδόν'  και  ευοδωθείητε.     και  ήτοίμασεν  ό  υιός 
σννελθεΐν  αύτψ  και  άγαγεΐν  αυτόν  ;  και  δώσω  σοι  τον  μισθόν  σου,  αδελφέ.  Ν 
και  είπεν  αυτώ  Δυνησομαι  πορευθήναι  μετ'  αύτοΰ,  και  έπίσταμαι  έγώ  τάς όδοι>5  πάσας,  και  πολλάκις  φχόμην  εις  Μηδείαν  και  διήλθον  πάντα  τά  πεδία 

ιι  αυτής,  και  τά  ορη  και  πάσας  τάς  οδούς  αυτής  εγώ  γινώσκω.  11  και  είπεν 
αυτώ  'Αδελψέ,  ποίας  πάτριας  εΐ  και  έκ  ποίας  φυλής  ;  ύπόδειξόν  μοι,  αδελφέ. 

12  12 και  είπεν  Τί  χρείαν  £χεις  φυλής;   και  είπεν  αύτώ  Βούλομαι  γνώναι  τά 
ΐ3  κατ'  άλήθειαν  τίνος  εΐ,  αδελφέ,  και  τί  τό  ονομά  σου.    χ3 και  είπεν  αύτψ'Έγώ 
ΐ4  Ά'ζαρίας  Ανανίου  του  μεγάλου,  τών  αδελφών  σου.  τ*και  είπεν  αύτφ'Ύγιαί- 

νων  'έλθοις  καΐ  σωζόμενος,  αδελφέ·  και  μή  μοι  πικρανθης,  αδελφέ,  οτι  την άλήθειαν  έβουλόμην  γνώναι  και  την  πατριάν  σου.  και  σύ  τυγχάνεις  άδελφός 
ων,  καΐ  έκ  γενεάς  καλής  και  άγαθής  εΐ  σύ.  έγίνωσκον  ' Ανανίαν  και  Ναθάν τούς  δύο  υιούς  Σεμελίου  του  μεγάλου,  και  αύτοι  συνεπορεύοντό  μοι  εις 
Ιερουσαλήμ  καΐ  προσεκύνουν  μετ  έμού  έκεΐ  καϊ  ούκ  επλανήθησαν.    ο'ι  άδελφοί 

15  σου  άνθρωποι  άγαθοϊ  έκ  ρίζης  άγαθής  εΐ  σύ,  καϊ  χαίρων  έλθοις.  *5καί 
είπεν  αύτω  'Έιγώ  σοι  δίδωμι  μισθόν  την  ήμέραν  δραχμήν,  και  τά  δέοντά 

ι6  σοι  ομοίως  τω  υιω  μου·  και  πορεύθητι  μετά  του  υιού  μου,  16 και  έπιπροσθήσω 
σοι  τω  μισθω.  και  είπεν  αύτφ  οτι  ΐϊορεύσομαι  μετ  αύτοΰ  και  μη  φοβηθης' 
ύγιαίνοντες  άπελευσόμεθα  και  ύγιαίνοντες  έπιστρέψομεν  προς  σε,  διότι  ή 

17  όδός  άσφαλής.  ̂   καϊ  είπεν  αύτφ  Ευλογία  σοι  γένοιτο,  άδελφέ.  καϊ  έκά- 
λεσεν  τον  υ'ιόν  αύτοΰ  καϊ  είπεν  αύτφ  ΊΙαιδίον,  έτοίμασον  τά  προς  την  όδόν 

11  πατρίδος)  πάτριας  Α  12  του  υιου]  τ  δαρ  ιαδ  Βη1>  13  05  δβ]  και  Α  |  Α 
οιη  εγω  Α  14  οιη  σου  -2°  Βα1,Α  |  επεγινωσκον]  εγιγνωσκον  Α  |  Σεμειου 
Α  |  εν  τη  πλάνη]  την  πλανην  Α  |  καλής]  μεγάλης  Α  15  αλλ]  αλλα  Λ  | 
δραχμήν  δμρ  γ;ιη  Β'  \  της  ημ.]  ΐη  της  ραΓναιτι  ιαδ  ρΓαο  86  ΓεΓί  Β?        16  υγιαι- 
νοντες]  τε  $υρ  Γα*  Λ:ι?       17  ευδόκησαν]  \π  και  Α 
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Β  αύτοΰ  τα  προς  την  όδόν  και  είπεν  αντώ  ό  πατήρ  αντον  ΤΙορενον 
μετά  τον  άνθρώπον   ό  δε  εν   τω  ονρανώ  οίκών  θεός  εύοδώσει 
την  όδόν  νμών,  και  ό  αγγεΧος  αντον  σννπορενθητω  νμίν.  και 
εξήλθαν  άμφότεροι  άπεΧθειν,  και  ό  κνων  τον  παιδάριον  μετ  αυ- 

τών. ι8"ΈκΧανσεν   δε  "Αννα  η  μητηρ  αντον,    και  είπεν  ι8  (23) 
προς  Ύωβείτ  Τι  εξαπέστειΧας  το  παιδίον  ημών ;  η  ονχι  η  ράβδος 
της  χειρός  ημών  εστίν  εν  τω  είσπορενεσθαι  αντον  και  εκπορεν- 
εσθαι  ενώπιον  ημών;   19άργνριον  τω  άργνρίω  μη  φθάσαι,  αλλά  19  (24) 
περίψημα  τον  παιδίον  ημών  γένοιτο.     20 ως  γαρ  δέδοται  ημιν  ζην  ίο  (25) 
παρά  τον  κνρίον,  τοντο  Ίκανον  ημιν  νπάρχει.     21  και  είπεν  αύτη  2ΐ  (26) 
Ύωβείτ    Μη    Χόγον    εχε,   άδεΧφψ    νγιαίνων    έΧενσεται,    και  οι 

οφθαλμοί  σον  θέτονται  αντόν.     22 αγγεΧος  γαρ  άγαθός  σννπορεν-  22  (27) 
σεται  αντώ,    και  εύοδωθησεται  η   οδός  αντον,    και  νποστρεψει 

νγιαίνων.    1  και  επανσατο  κΧαίονσα.  ι  (28)  VI 
2  Οί  δε  πορενόμενοι  την  όδόν  ήΧθον  εσπέρας  ε'πι  τον  Ύίγριν  2  (ι)  (V] 

ποταμόν,  και  ηνΧίζοντο  εκεί.     3τό  δε  παιδάριον  κατέβη   περι-  3  (2,  3) 
κΧνσασθαι,  και  άνεπηδησεν  ιχθύς  άπο  τον  ποταμοί)  και  εβονληθη 

καταπείν  το  παιδάριον.     4ό  δε  αγγεΧος  είπεν  αντώ  'ΈπιΧαβον  τον  4 

Ν  και  έξελθε  μετά,  του  αδελφού  σον,  και  6  θεός  ό  έν  τψ  ούρανφ  διασώσαι  υμάς 
έκεΐ  και  άποκαταστήσαι  ύμάς  προς  έμέ  υγιαίνοντας,  και  ό  άγγελος  αύτοΰ 
σννοδεύσαι  ύμίν  μετά  σωτηρίας,  παιδίον.  και  έξήλθεν  πορευθηναι  την  όδόν 
αύτοΰ  και  έφίλησεν  τον  πατέρα  αύτοΰ  και  την  μητέρα,  και  είπεν  αύτω  Ύωβείθ 
ΪΙορεύου  ύγιαίνων.  ι8Καΐ  'έκλανσεν  η  μητηρ  αύτοΰ,  και  εΐττεν  προς  ιδ 
Ύωβείθ  Τί  οτι  άπέστειλας  τό  παιδίον  μου  ;  ούχι  αύτός  ράβδος  της  χειρός 
ημών  έστιν  και  αύτός  είσπορεύεται  και  εκπορεύεται  ενώπιον  ημών  ;  ̂άργύριον  19 
τψ  άργυρίω  μη  φθάσαι,  αλλά  περίψημα  τοΰ  παιδίον  ημών  γένοιτο.    20  ώς  2ο 
δέδοται  ζην  ημιν  παρά  τοΰ  κυρίου,  τοΰτο  Ίκανον  ημιν.    21  και  είπεν  αύτη  Μη  2ΐ 
λόγον  'έχε,  ύγιαίνων  πορεύσεται  τό  παιδίον  ημών  και  ύγιαίνων  έλεύσεται 
προς  ημάς,  καΐ  ο'ι  οφθαλμοί  σου  όψονται  έν  τη  ημέρα  $  αν  ελθη  πρός  σε 
ύγιαίνων  μη  λόγον  έχε,  μη  φοβοΰ  περι  αύτών,  αδελφή·  22  άγγελος  γάρ  22 
άγαθός  συνελεύσεται  αύτω,  και  εύοδωθήσεται  η  όδός  αύτοΰ  και  υποστρέψει 
ύγιαίνων.    1  και  εσίγησεν  κλαίουσα.  ι  VI 

2  Και  έξηλθεν  τό  παιδίον  και  ό  άγγελος  μετ  αύτοΰ,  και  ό  κύων  έξηλθεν  ι 
μετ  αύτοΰ  και  έπορεύθη  μετ  αύτών,  και  έπορεύθησαν  άμφότεροι  καϊ  έτνχεν 
αύτοΐς  νύξ  μία,  και  ηύλ'ισθησαν  επί  τοΰ  Ύίγριδος  ποταμού.    3  και  κατέβη  3 
τό  παιδίον  περινίψασθαι  τούς  πόδας  εις  τον  Ύίγριν  ποταμόν,  και  άναπη- 
δήσας  ιχθύς  μέγας  έκ  τοΰ  ύδατος  έβούλετο  καταπείν  τον  πόδα  τοΰ  παιδαρίου, 
και  'έκραζεν.    *  και  ό  άγγελος  τφ  παιδαρίφ  είπεν  Έπιλαβοΰ  και  έγκρατης  4 

Α  17  οίκων]  κάτοικων  Α  |  συμπορενθητω  Β*Α.  |  εξηλθον  Α  18  οτη  Αννα  Α 
20  ως  £\*]  +  γαρ  ̂ €-&  22  συμπορενσεται  Β15  συνπορενεται  Α  VI  3  άνε- 

πηδησεν] δες  Γ3.5  ι  ςίΓΟ  ΙΪΙΙ  ϊη  Β  |  καταπιειν  Β3ΐ5Α  |  εκραξεν         ρΓ  απο  τον 
φοβον 
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VI  13 

ιχθύος·  και  εκράτησεν  τον  ιχθυν  τό  παιδάριον,  και  ανεβαΧεν  αυτόν  επι  Β 
5  την  γήν.     5  και  είπεν  αυτω  ό  αγγεΧος  Άνάτεμε  τον  ιχθνν,  και  Χαβών 
6  την  καρδίαν  καϊ  το  ήπαρ  και  την  χοΧήν  θες  άσφαΧώς.  6 και  εποίησεν 
το  παιδάριον  ως  είπεν  αυτω  ό  αγγεΧος,  τον   δε   ιχθνν  όπτήσαντες 

7  εφαγον  και  ωδευον  αμφότεροι  εως  ήγγισαν  εν  Έκβατάνοις.  7  και 
είπεν  το   παιδάριον   τω  άγγεΧω  Άζαρία  αδελφέ,  τ'ι  εστίν  το  ήπαρ 

8  και  η  καρδία  και  η  χοΧη  τον  Ιχθύος;  8 και  είπεν  αντω  Ή  καρδία 
και  το  ήπαρ,  εάν  τινα  όχΧη  δαιμόνιον  ή  πνεύμα  πονηρόν  ταΰτα  δε 

9  καπνίσαι  ενώπιον  άνθρωπου  ή  γυναικός,  και  ου  μηκετι  υχΧηθή.  9ή 
δε   χοΧή  ενχρίσαι  ανθρωπον  ός  εχει  Χευκώματα  εν  τοϊς  όφθαΧμοίς, 

]°  και  ίαθήσεται.  Ι0<Ω$·  δε  προσήγγισαν  τη  'Ράγη,  11  είπεν  ό  αγγεΧος 
τω  παιδαρίω  Άδελφε',  σήμερον  αυΧισθησόμεθα  παρά  'ΡαγουηΧώ-  και 
αυτός  συγγενής  σου  εστίν,  και  εστίν  αντω  θυγάτηρ  ονόματι  Σάρρα. 

ΐ2  "λαλήσω  περι  αυτής  τοΰ  δοθήναί  σοι  αυτήν  εις  γυναίκα,  ότι  σοι 
επιβάΧΧει  ή  κΧηρονομία  αυτής,  και  συ  μόνος  εί  εκ  τοΰ  γένους  αυτής· 

ΐ3  και  τό  κοράσιον  καΧόν  και  φρόνιμόν  εστίν.     13  και  νυν  άκουσον  μου 

τοΰ  ιχθύος  γενοΰ.    και  εκράτησεν  τό  παώάριον  τοΰ  ιχθύος  καϊ  άνήνεγκεν  Ά 
5  αύτόν  έπϊ  την  γήν.  5  και  είπεν  αύτφ  ό  άγγελος  Άνάσχισον  τον  ίχθύν, 
καϊ  'έξελε  την  χολήν  καϊ  την  καρδίαν  καϊ  τό  ήπαρ  αύτοΰ  καϊ  άπόθες  αυτά 
μετά  σαυτοΰ,  καϊ  τα  έγκατα  Ζκβαλε'  'έστιν  γαρ  εις  φάρμακον  χρήσιμον 

6  ή  χολή  καϊ  ή  καρδία  καϊ  τό  ήπαρ  αύτοΰ.  6 και  άνασχίσας  τό  παιδάριον 
τον  ιχθύν  σννήγαγεν  την  χολήν  καϊ  την  καρδίαν  καϊ  τό  ήπαρ,  καϊ  ώπτησεν 
τοΰ  ιχθύος  καϊ  'έφα^εν,  καϊ  άφήκεν  έξ  αύτοΰ  ηλισμένον.    καϊ  έπορεύθησαν 

7  αμφότεροι  κοινώς  εως  ήγγισαν  εις  Μηδίαν.  7  καϊ  τότε  ήρώτησεν  τό  παιδάριον 
τον  άγγελον  καϊ  είπεν  αύτφ  Αβαρία  αδελφέ,  τί  τό  φάρμακον  εν  τη  καρδία 

8  καϊ  τφ  ήπατι  τοΰ  ιχθύος  καϊ  εν  τη  χολή  ;  8  καϊ  είπεν  αύτφ  Ή  καρδία  καϊ  τό 
ήπαρ  τοΰ  ιχθύος  κάπνισον  ενώπιον  ανθρώπου  τ)  γυναικός,  φ  άπάντημα  δαι- 

μονίου      πνεύματος  πονηροΰ'   καϊ  φεύξεται  άπ'  αύτοΰ  πάν  άπάντημα  καϊ 
9  ου  μη  μείνωσιν  μετ'  αύτοΰ  εις  τόν  αιώνα.  9  καϊ  ή  χολή  ενχρίσαι  άνθρώπου 
όφθαλμούς,  ού  Χευκώματα  άνέβησαν  έπ'  αύτών,  έμφυσήσαι  έπ'  αύτούς  έπϊ 

ίο  τών  λευκωμάτων,  καϊ  ύγιαίνουσιν.  10Καί  'ότε  είσήλθεν  εις  ~Μηδείαν  και 
ιι  ηδη  ηγγι'ςεν  είς  'Έκβάτανα,  11λέγει  "Ραφαήλ  τφ  παιδαρίω  Ύωβεία  άδελφέ. 

καϊ  είπεν  αύτφ  Ιδού  εγώ.  καϊ  είπεν  αύτφ  Έι>  τοις  'Ραγουήλου  την  νύκτα 
ταύτην  δει  ημάς  αύλισθήναι'  καϊ  ό  άνθρωπος  συγγενής  σού  εστίν,  καϊ  'έστιν 

ΐ2  αύτφ  θυγάτηρ  ή  όνομα  Σάρρα.  12  καϊ  υιός  άρσην  ούδε  θυγάτηρ  υπάρχει 
αύτφ  πλην  Σάρρας  μόνης,  καϊ  συ  'έγγιστα  αύτής  εί  παρά  πάντας  άνθρώπους 
κληρονομήσαι  αύτήν,  καϊ  τα  οντά  τφ  πατρϊ  αύτής  σοι  δικαιούται  κληρονο- 
μήσαι'  καϊ  τό  κοράσιον  φρόνιμον  καϊ  άνδρεΐον  καϊ  καλόν  λίαν  καϊ  ό  πατήρ 

8  η  κάρδια  Κ***]  την  καρδίαν  Ν0··1  |  αυτού  ιχθ.  Ν*  (του  ιχθ.  ϋ^'νκΐ))  |  δε]  Α 
εδει  Λ  |  κάπνισον  Κ*  (καπνίσαι  Κ0·3)  |  ου  μηκετι]  ουκετι  ου  μη  Λ  9  (γχρ. 
Βαί  5  |  λεύκωμα  Α  10  Κκβατανων  Ν  11  Ϋαγουηλ  Α  |  θυγάτηρ] 
+  μονογενής  Α         12  σοι  7°]  συ  Ιί 
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Β  και  ΧαΧησω  τώ   πατρι  αυτής,  και  οταν  υποστρέψω  μεν   έκ  'Ράγων, 
ποιησωμεν   τον   γάμον.     διότι  επ'ισταμαι   'ΐαγουήΧ    οτι  ου  μη  δω 
αύτήν   άνδρϊ  έτέρω  κατά   τον   νόμον  Μωυσή,  η  όφειΧέσει  θάνατον, 

οτι  την  κΧηρονομ'ιαν  σοι  καθηκει  \αβ€Ϊν  η  πάντα  ανθρωπον.     Ι4τότε  14 
εΐπεν   το   παιδάριον   τω    άγγέΧω   Άζαρία    αδελφέ,   άκήκοα  εγώ  το 
κοράσιον  δεδόσθαι  ίπτά  άνδράσιν,  και  πάντας  (ν  τω  ννμφώνί  άπο- 

ΧωΧότας.     15 και   νΰν  εγώ   μόνος   είμΐ  τώ   πατρ'ι,  και  φοβούμαι  μη  15 
εισελ#ώι/  α7το#άι>ω  κα#ώ$·  και  οί  πρότεροι,  οτι  δαιμόνων  φιΧεϊ  αύτην 
δ   ονκ   αδικεί  ούδένα   πΧήν  των  προσαγόντων  αυτή.     και  ϊ/ΰι>  βγω 
φοβούμαι  μη  αποθάνω,  και  κατάξω  την  ζωην  τον  πατρός  μου  και  της 

μητρός  μου  μετ'  οδύνης  έπ'  έμοι  εις  τον  τάφον  αυτών  και  νιος  έτερος 
ούχ   υπάρχει  αύτοϊς  6ς  θάψει  αυτούς.     ι6ειπεν  δε  αύτω  6  άγγελος  ι6 
Ου  μέμνησαι  τών  λόγων  ων  ενετείΧατό  σοι  ό  πατήρ  σον  υπέρ  του 
Χαβεΐν  σε  γυναίκα  εκ  του  γένους  σου;  και  νΰν  ακουσόν  μου,  αδελφέ, 
διότι  σοι  εσται  εις  γυναίκα,  και  τον  δαιμονίου  μηδένα  Χόγον  εχε, 

οτι  την  νύκτα  ταύτην   δοθησεταί  σοι  αϋτη  εις  γυναίκα.     17 και  ιγ  (ι3,ι< 
εάν  εΙσεΧθης  εϊς   τον  νυμφώνα,  Χημψη  τεφραν  θυμιαμάτων  και 

Κ  αύτψ  καλός.  τ3καλ  εΐπεν  Αεδικαίωταί  σοι  λαβείν  αυτήν  και  άκουσον  μου,  13 
άδελφέ,  και  λαλήσω  τφ  πατρι  περί  του  κορασίου  την  νύκτα  ταύτην  Ινα  λημ- 
φόμεθά  σοι  αύτήν  νύμφην  και  οταν  έπιστρέψωμεν  εκ  'Ϋαγουήλ  ποιήσομεν 
τον  γάμον  αύτής.  και  έπίσταμαι  οτι  ού  μή  δυνηθη  'Ϋαγουήλ  κωλΰσαι  αύτήν από  σου  ή  έγγυάσθαι  έτέρφ,  όφειλήσειν  θάνατον  κατά  τήν  κρίσιν  της  βίβλου 
Μωυσέως,  και  δια  τδ  γινώσκειν  οτι  σοι  κληρονομιά  καθήκει  λαβείν  τήν 
θυγατέρα  αύτοΰ  παρά  πάντα  ανθρωπον.  και  νυν  ακουσόν  μου,  αδελφέ,  και 
Χαλήσωμεν  περί  του  κορασίου  τήν  νύκτα  ταύτην  και  μνηστενσόμεθά  σοι 
αύτήν  καΐ  οταν  έπιστρέψωμεν  έκ  "Ράγων  λημψόμεθα  αύτην,  και  άπάξωμεν 
αύτήν  μεθ'  ημών  εις  τον  οΐκόν  σου.  Ι·*τότε  άποκριθεις  Ύωβείας  εΐπεν  τφι^ 
'ΐαφαήλ  Αβαρία  άδελφέ,  ήκουσα  οτι  επτά  ήδη  εδόθη  άνδράσιν,  και  άπέθανον 
έν  τοις  νυμφώσιν  αύτών'  τήν  νύκτα  όποτε  είσεπορεύοντο  προς  αύτήν  και 
άπέθνησκον.  και  ήκουσα  λεγόντων  αύτών  οτι  δαιμόνων  άποκτέννει  αύτούς. 
Ι5καί  νυν  φοβούμαι  έγώ'  οτι  αύτήν  ούκ  άδικεΐ,  άλλ'  δϊ  αν  θελήση  έγγίσαι  15 αύτής,  άποκτέννει  αύτόν.  μονογενής  εϊμι  τφ  πατρί  μου,  μή  αποθάνω,  και 
κατάξω  τήν  ζωήν  του  πατρός  μου  και  της  μητρός  μου  μετ'  οδύνης  έπ'  έμοι  εις 
τον  τάφον  αύτών  και  υιός  έτερος  ούχ  υπάρχει  αύτοΐς  ίνα  θάψη  αύτούς.  16 και  ιό 
λέγει  αύτψ  Ού  μέμνησαι  τάς  έντολάς  του  πατρός  σου,  οτι  ένετείλατό  σοι 
λαβείν  γυναίκα  έκ  του  οϊκου  του  πατρός  σου  ;  και  νΰν  ακουσόν  μου,  άδελφέ, 
και  μή  λόγον  'έχε  του  δαιμονίου  τούτου  και  λάβε.  και  γινώσκω  έγώ  οτι 
τήν  νύκτα  ταύτην  δοθησεταί  σοι  γυνή.    ττ  και  οταν  είσέλθης  εις  τον  νυμφώνα,  17 

Α       13  ποιήσομεν  Α  |  οφειλησιν      οφειλησει  Α  |  σοι]  συ  £\  \  αυτήν  θυγ.  Κ* 
(την  θυγ.  Ν10·3)  14  εδθη  Ν*  {εδόθη  Κ03)  13  οτι]   διότι  Α  16  ο 
πατήρ  σου... γυναίκα]  ο  πηρ  σου  υπερ  του  λογού  τούτου  του  λαβεϊ  σε  γυναι  δαρ 
Γ&5  61  ΐη  ιης  Α3?  |  οιτι  αυτη  Α  17  τον  νυμφ.]  τον  ν  §υρ  Γ&5  Β36 
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VII  5 

επιθήσεις   από    της   καρδίας    και  τον    ήπατος   τον   Ιχθύος·   και  Β 
ι8  καπνίσεις,  18  και  οσφρανθήσεται  τό  δαιμόνων  και  φενξεται,  και 

-       ούκ  επανεΧενσεται  τον  αίωνα  τον  αιώνος,     όταν  δε  προσπορεύη 
αύτη,  εγέρθητε  αμφότεροι  και  βοήσατε  προς  τον  ελεήμονα  θεόν, 
κάί  σώσει  νμάς   και  ελεήσει.     μή   φοβού,   ότι   σόι  αύτη  ήτοι- 
μασμίνη  ην  από  τον  αιώνος,  και  συ  αύτήν  σώσεις,  και  πορεύ- 
σεται  μετά  σον,  και  νπολαμβάνω  οτι  σοι  εσται  εξ  αύτής  παιδία. 
και   ως  ηκονσεν   Ύωβείας  ταύτα,  εφιλησεν   αύτήν,  και  ή  ψυχή 
αυτού  εκολλήθη  αντί]  σφόδρα. 

VII   ι        ΙΚαι  ήλθεν  εϊς  Έκβάτανα  και  παρεγένετο  είς  την  οΐκίαν  'ΡαγονήΧ, 
και  Σαρρα  δε  νπηντησεν   αντώ·   και  εχαιρετισεν   αντόν   και  αυτός 

2  αυτούς,    και  εισήγαγεν  αυτούς  εις  την  οίκίαν.     2 και  είπεν  Έδνα  τη 
3  γυναικι  αυτού  Ώς  όμοιος  ό  νεανίσκος  ΎωβεΙτ  τω  άνεψιώ  μου.     3 και 

ήρώτησεν  αύτούς  'ΡαγονήΧ  Πόθεν  εστε,  άδεΧφοί;    και   είπαν  αντώ 
4  Εκ  τών  ν'ιών  ΝεφθαΧεΙ  τών  αιχμαλώτων  εκ  Νινενή.   4 και  είπεν  αύτοΐς 
5  Τινώσκετε  ΎωβεΙτ  τον  άδεΧφόν  ημών;    5 οι  δε  είπαν  Και  ζή  και  νγι- Γ  1  —  1 —  
λάβε  έκ  του  ήπατος  του  Ιχθύος  καΐ  την  καρδίαν  και  έπίθες  έπϊ  την  τέφραν  Κ 

ι8  τών  θυμιαμάτων,  καΐ  ή  οσμή  πορεύσεται  ι8και  οσφρανθήσεται  τό  δαιμόνων  και 
φεύξεται,  και  ούκέτι  μη  φανή  περί  αύτήν  τόν  πάντα  αιώνα,  καΐ  οταν  μέλλης 
γίνεσθαι  μετ  αυτής,  έξεγέρθητε  πρώτον  άμφότεροι  καϊ  προσεύξασθε  και  δεήθητε 
του  κυρίου  του  ουρανού  ϊνα  Ζλεος  γένηται  και  σωτηρία  έφ'  ύμάς.  καϊ  μή φόβου,  σοΙ  γάρ  εστίν  μεμερισμένη  προ  του  αιώνος,  καϊ  συ  αύτήν  σώσεις,  καϊ 
μετά  σου  πορεύσεται,  και  ύπολαμβάνω  οτι  έσονται  σοι  εξ  αύτής  παιδία 
καϊ  'έσονταί  σοι  ώς  αδελφοί·  μή  λόγον  εχε.  καϊ  'ότε  ήκουσεν  Ύωβείας  τών 
λόγων  'Ραφαήλ  καϊ  οτι  Ζστιν  αύτφ  αδελφή  έκ  του  σπέρματος  του  οϊκον του  πατρός  αύτοΰ,  λίαν  ήγάπησεν  αύτήν  καϊ  ή  καρδία  αύτοΰ  έκολλήθη  είς 
αύτήν. 

VII  ι  ζΚαί  οτε  είσήλθεν  είς  'Έκβάτανα  λέγει  αύτφ  Άζαρία  άδελφέ,  άπάγαγέ 
με  εύθεΐαν  προς  'Ταγουήλ  τόν  άδελφόν  ήμών.  καϊ  άπήγαγεν  αυτόν  είς 
τόν  οίκον  'Ραγουήλου,  και  εύρον  αύτόν  καθήμενον  παρά  τήν  θύραν  της  αύλής 
καϊ  έχαιρέτισαν  αύτόν  πρώτοι·  καϊ  εΐπεν  αύτοΐς  Χαίρετε  πολλά,  άδελφοί, 

2  καϊ  καλώς  ήλθατε  ύγιαίνοντες.    καϊ  ήγαγεν  αύτούς  είς  τόν  οίκον  αύτού.    2  καϊ 
είπεν  "Έδνα  τή  γυναικϊ  αύτού  Ώς  όμοιος  ό  νεανίσκος  ούτος  Ύωβεία  τφ  άδελφφ 

3  μου.    3 καϊ  ήρώτησεν  αύτούς"Έδνα  καϊ  εΐπεν  αύτοΐς  ΙΙόθεν  έστέ,  άδελφοί ;  καϊ 
είπαν  αύτη  'Εκ  τών  υιών  Νεφθαλεϊμ  ήμεΐς  τών  αίχμαλωτισθέντων  έν  Νινευή. 

4  4  καϊ  εΐπεν  αύτοΐς  Τινώσκετε  Ύωβεϊθ  τόν  άδελφόν  ήμών  ;    και  είπαν  αύτη 
5  Υινώσκομεν  ήμεΐς  αύτόν.     καϊ    εΐπεν  αύτοΐς  "Υγιαίνει ;    5  καϊ  είπαν  αύτη 

18  επανελευσεται]  ροδί  επανε\  Γ&5  αΐϊς  Β1?α?ι>  |  τον  αιώνα]  ρτ  ευ  Α  |  προσ-  Α 
πορευση  Α  |  υμας]  ημας  Α  |  προ  ου  Κ*  (προ  του  Κ1)  |  Τωβιας  Λ  |  αντην  -2°]  ΐη 
η  ΐ&5  &1ίς  Β?  |  εκολληθη]  κεκολλητο  Α  |  οπί  αυτη  3°  Α  VII  1  ηλθον  Α  \ 
παρεγενοντο  Α  |  οιτι  και  3°  Α  |  αυτω]  αυτοις  Α  |  αυτόν]  αυτονς  Α  |  αντος  αυ- 

τούς] αυτοί  αυτήν  Α  2  Ύωβειτ]  τω  Ύωβιτ  Α  3  είπαν]  ειπεν  Α  |  Νεφθα- 
λειμ  Α  |  εκ  Νιρ.]  των  εν  Νιν.  Α  4  γιγνωσκεται  Λ  |  ημων]  +  οι  δε  ειπά\ 
γιγνωσκομενΐ  και  ειπεν  αυτοις'  υγιαίνει·  Α 
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Β  αίνει.  και  είπεν  Ύωβίας  ΤΙατηρ  μου  εστίν.  6  κα\  άνεπηδησεν  'Ραγουηλ,  6 
και  κατεφίλησεν  αντον  και  έκλαυσε·  7  και  εύλόγησεν  αυτόν  και  εΐπεν  η 
αυτω  Ό  του  καλού  και  αγαθού  άνθρώπον  και  άκουσας  οτι  ΎωβεΙτ 
απώλεσεν  τους  οφθαλμούς  εαυτού,  ελυπηθη  και  εκλαυσεν.  8  και  8 
Εδνα  η  γυνη  αυτού  και  Σάρρα  η  θυγάτηρ  αυτού  έκλαυσαν  και 
νπεδέζαντο  αυτούς  προθύμως.  9  και  εθυσαν  κριον  προβάτων,  και  9 

παρέθηκαν  οψα  πλείονα.  (ι0)Ειπεν  δε  Ύωβείας  τω  'Ραφαήλ  (το-: 
Άζαρία  αδελφέ,  λάλησον  υπερ  ων  έλεγες  εν  τη  πορεία,  και 

τελεσθητω  το  πράγμα.  10 και  μετέδωκεν  τον  λόγον  τώ  'Ραγουηλ.  ίο 
και  είπεν  'Ραγουηλ  προς  Ύωβείαν  Φάγε,  πίε  και  ηδέως  γίνου,  σοι 
γαρ  καθηκει  το  παιδίον  μου  λαβείν  πλην  υποδείξω  την  άλη- 
θειαν.  11  έδωκα  το  παιδίον  μου  επτά  άνδράσιν,  και  οπότε  εάν  ιι 
είσεπορεύοντο  προς  αύτην,  άπέθνησκον  νπο  νύκτα,  αλλά  το 
νύν  εχων  ηδεως  γίνου,  και  είπεν  Ύωβίας  Ού  γεύομαι  ούδεν  ώδε 

εως  άν  στησητε  και  σταθητε  προς  με.  και  είπεν  'Ραγουηλ 
Κομίζου  αυτήν  άπο  τού  νύν  κατά  την  κρίσιν   σύ   δε  άδελφος 

Ά  'Ύγιαίνει  και  ξη.    και  εΐπεν  Ύωβείας  Ό  πατήρ  μου  εστίν.    6 και  άνεπήδησεν  6 
'ΡαγουήΧ,  και  κατεφίΧησεν  αντον  καϊ  έκΧαυσεν'  7  και  έΧάλησεν  καΐ  είπεν  η 
αύτφ  Έύλογία  σοι  γένοιτο,  παιδίον,  6  τού  καλού  καϊ  αγαθού  πατρός·  ώ 
ταλαίπωρων  κακών,  οτι  έτυφλώθη  άνήρ  δίκαιος  καϊ  ποιων  έλεημοσύνας.  και 
έπιπεσών  έπϊ  τον  τράχηΧον  Ύωβεία  του  άδβΧφοΰ  αύτοΰ  έκλαυσεν.    8  και  8 
"Έιδνα  ή  γυνη  αύτοΰ  'έκΧανσεν  αυτόν,  καϊ  Σάρρα  η  θυγάτηρ  αύτών  έκλαυσεν 
καϊ  αύτη.    9  καϊ  'έθνσεν  κριον  έκ  προβάτων  καϊ  ύπεδέξατο  αυτούς  προθύ-  9 
μως.  Και  'ότε  έλούσαντο  και  ένίψαντο  και  άνέπεσαν  δειπνήσαι  είπεν 
Ύωβείας  τφ  Ραφαήλ  Άζαρία  άδελφέ,  είπδν  'ΡαγονήΧ  όπως  δφ  μοι  Σάρραν 
τήν  άδβΧφήν  μου.  ΙΟ  και  ήκονσεν  "ΡαγονήΧ  τον  λόγον  καϊ  είπεν  τφ  παιδί  ίο Φάγε  και  πίε  καϊ  ήδέως  γενοΰ  την  νύκτα  ταύτην,  ού  γάρ  έστιν  άνθρωπος 
φ  καθήκει  Χαβεΐν  Σάρραν  την  θυγατέρα  μου  πλήν  σου,  άδελφέ'  ωσαύτως 
δέ  καϊ  εγώ  ουκ  έχω  έξονσίαν  δούναι  αύτήν  έτέρψ  άνδρϊ  πλην  σου,  οτι  σύ 
'έγγιστά  μου.  καϊ  μάλα  την  άλήθειάν  σοι  υποδείξω,  παιδίον.  11  έδωκα  ιι 
αύτήν  ξ'  άνδράσιν  των  άδεΧφών  ήμών,  καϊ  πάντες  άπέθανον  τήν  νύκτα 
οπότε  είσεπορεύοντο  προς  αύτήν.  καϊ  νυν,  παιδίον,  φάγε  καϊ  πίε  καϊ  "Κύριος ποιήσει  έν  ύμΐν.  καϊ  εΐπεν  Ύωβείας  Ού  μή  φάγω  εντεύθεν  ούδέ  μη  πίω 
έως  άν  διαστήσης  τά  προς  έμέ.  καϊ  εΐπεν  αύτψ  "ΡαγονήΧ  οτι  Ποιώ, και  αυτή  δίδοταί  σοι  κατά  τήν  κρίσιν  της  βίβλον  Μ,ωυσέως,  καϊ  έκ  του 
ούρανοΰ  κέκριταί  σοι  δοθήναΐ'  κομίζου  τήν  άδεΧφήν  σου.  άπο  τού  νύν 
σύ  άδελφδς  εϊ  αύτής  καϊ  αύτή  άδελφή  σου'  δέδοταί  σοι  άπδ  της  σήμερον 

Α       7  ηυλογησεν  Α  |  οπι  εαυτού  Α  8  η  γυνη]  ρν  και  Α  |  εκλαυσεν  Βλ1> 
9  οπι  δε  Α*  (δΐφ6Γ50Γ  Α3?)  |  Ύωβιας  Β^Α  |  πορεία]  ενπορια  Α  |  τελεσθητω] 
στητω  Α  10  Ύωβιαν  Β5Α  |  7τιε]  ρι*  και  Α  |  υποδείξω]  +  σοι  Α  |  αΧηθιαν  Β* 
(αληθειαν  Βα5Α)  11  παίδων]  παίδαρων  Α*  (παιδειον  [ε  $ιφ  ιαδ]  ΑΛ?)  [  οπι 
μου  Α  |  εαν]  αν  Α  \  απεθνησκοσαν  Β3Α  |  ννκτα]  ρΓ  την  Α  \  εχον  Β*13  Α  |  Τω- 
βιας  Β15  Α  (ίίβπι  ιι)  |  γενσομαι  Α  |  οιπ  δε  ι°  Α 
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νιπ  3 

ει  αντής,  και  αυτή  σού  εστίν  6  δε  ε\εήμων  θεος  ενοδώσει  νμιν  Β 

(15)  ΐ2  τά  κάΧΧιστα.     12  και  έκάΧεσεν  Σάρραν  την  θνγατέρα  αυτόν,  καϊ 
Χαβων   της  χειρός  αντής  παρέδωκεν  αντήν  Ύωβεία  γυναίκα,  και 
είπεν  Ιδού  κατά  τον  νόμον  Μωνσέως  κομίζον  αντήν  και  άπαγε 

13  προς  τον  πάτερα  σον   και   ενΧόγησεν   αύτούς.     13 και  έκάΧεσεΐ' 
(ιό)     "Εδιδαν  τήν  γυναίκα  αύτοϋ·  (ι6)και  Χαβων  βιβΧίον  εγραψεν  σνν- 

(ι8)  15  7ΡαΦ*)ν  καί   *<τφρα"/ίναντο.     14  και  ηρξαντο  έσθ'ιειν.     Ι5και  ε'κα- 
λεσει>  'Ραγουήλ  "Εδι;αι>  τήν  γνναίκα  αύτοΰ  και  είπεν  αυτή  Αδελφή, 

(19)  ι6  ετοίμασαν  το  έτερον  ταμειον  και  εΧσαγε  αντήν.      ι6και  εποίησεν 
ως   είπεν   και  εισήγαγες   αντήν  εκεί,  και  εκΧανσεν  και  άττεδε'- 

(20)  ιγ  ξατο  τά  δάκρυα  τ^$·  θνγατρος  αντής  (20)  και  είπεν  αντή  17  θάρσει, 
τέκνον,  6  κύριος  τον  ουρανού  και  τής  γής  δωη  σοι  χάριν  άντι 

νίπ    ι  τής  Χύπης   σον  ταύτης·    θάρσει,  θύγατερ.  τ"θτε'  δε  σννε- 
■2  τέΧεσαν  δειπνονντες,  είσήγαγον  Ύωβείαν  προς  αντήν.     2 ό  δε  πορενό- 
μενος   έμνήσθη  των   Χόγων  'ΡαφαήΧ,  και  εΧαβεν  τήν  τέφραν  των 
θυμιαμάτων   και  επεθηκεν   τήν    καρδίαν   τον    ιχθύος   και  το  ήπαρ, 

3  και  εκάπνισεν.     3  οτε  δε  ωσφράνθη  το  δαιμόνων  τής  οσμής,  εφνγεν 

και  εις  τον  αιώνα,    και  ό  κύριος  του  ουρανού  εύοδώσει  υμάς,  παίδων,  την  Ν 
ΐ2  νύκτα   ταύτην  και  ποιήσαϊ  έφ'  ύμάς  έλεος  και  είρήνην.     12 και  έκάλεσεν Ύαγουήλ  Σάρραν  την  θυγατέρα  αύτοΰ,  και  ήλθεν  προς  αυτόν,  και  λαβόμενος 

τής  χειρός  αυτής  παρέδωκεν  αύτήν  αύτφ  και  εΐπεν  Κόμισαι  κατά  τον  νόμον 
και  κατά  τήν  κρίσιν  τήν  γεγραμμένην  έν  τή  βίβλψ  Μωνσέως  δοΰναί  σοι 
τήν   γυναίκα,   'έχε   και   άπάγαγε  πρός  τον  πατέρα  σον  ύγιαίνων  και  ό 

13  θεός  του  ουρανού  εύοδώσαι  ΰμΐν  είρήνην.     τ^και  έκάΧεσεν  τήν  μητέρα  αυτής 
και  εΐπεν  ένεγκεΐν  βιβλίον,  και  'έγραψεν  συνγραφήν  βιβΧίον  συνοικήσεως  και  ώς 

ΐ4  δίδωσ ιν  αυτήν  αύτω  γυναίκα  κατά  την  κρίσιν  του  Μωυσέως  νόμον.     ̂ άττ'  έκεί- 
15  νου  ηρξαντο  φαγεΐν  και  πεϊν.       και  έκάΧεσεν  'Ραγουήλ'Έδναν  την  γυναίκα 

αύτοΰ  και  εΐπεν  αύτη  "Αδελφή,  έτοίμασον  το  ταμειον  τό  έτερον  και  είσάγαγε 
ι6  αύτήν  έκεΐ.     16 καϊ  βαδίσασα  έστρωσεν  εις  τό  ταμειον  ώς  εΐπεν  αύτη,  και 

ηγαγεν  αύτήν  έκεΐ'  και  'έκΧαυσεν  περί  αύτής  και  άπεμάξατο  τά  δάκρυα  και 
ΐ7  εΐπεν  αύτη  *7  θάρσει,  θύγατερ,  ό  κύριος  του  ούρανοΰ  δφη  σοι  χαράν  άντι  τής 

VIII   ι  Χύπης  σου·  θάρσει,  θύγατερ.    και  έξήλθεν.  1  Καϊ  οτε  συνετέλεσαν  τό 
φαγεΐν  και  πεΐν,  ηθέλησαν  κοιμηθήναι  και   άπήγαγον  τον  νεανίσκον  και 

2  είσήγαγον  αύτόν  εις  τό  ταμειον.    2  και  έμνήσθη  Ύωβείας  τών  λόγων  '}*αφαήλ, και  έλαβεν  τό  ήπαρ  του  ιχθύος  καϊ  τήν  καρδίαν  έκ  του  βαλαντίου  ον  εΐχεν 
3  και  έπέθηκεν  έπί  τήν  τέφραν  του  θυμιάματος.    3  καϊ  ή  οσμή  του  ιχθύος 
έκώλυσεν,  καϊ  άπέδραμεν  τό  δαιμόνων  άνω  εις  τά  μέρη  Αιγύπτου-  και  βαδίσας 

11  νμιν]  ημ:ν  Α*  (νμ.  Α3)  12  Σαρρα  Α  \  Ύωβεια]  τωΊωβια  Α     ην-  Λ 
λογησεν  Α  13  σνγγραφην  ΒαΒ  |  εσφραγισατο  Α  14  ηρζατο  Β3ΐ' 
15  οιώ   Ϋαγουηλ  Α    |   ταμιον   Β*^Α   (ταμειον   Β*)    |    εισάγε]  είσάγαγε  Α 
16  είσήγαγον  Α         17  δω  Α*  (δωη  Α3?)         VIII  1  το  φαγειν  Ν*]  του  φ. 
Ν0·»  |  Ύωβιαν  Β3Α  |  ταμιον  Ν  2  οπι  και  40  Α 

5ΕΡΤ.  II. 
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Β  €19  τα  ανώτατα  Αιγύπτου,  και  εδησεν  αυτό  ό  ιίγγεΧος.    *  ώς  δε  συνε-  4 
κΧείσθησαν   αμφότεροι,  ανέστη   Ύωβείας  από  της  κλίνης  και  εϊπεν 
\\νάστηθι,  άδεΧφή,  και  προσευξώμεθα   Ίνα  ημάς   έΧεήση   ό  κύριος. 
5  και  ήρξατο  Ύωβίας  λέγειν   ΈύΧογητός  εί  6   θεός  των   πατέρων  5  (7) 
ημων,  και  εύΧογητόν   το   όνομά  σου  το   άγιον  και  ενδοξον  εις 

τους  αιώνας·  ευΧογησάτωσάν  σε  οι  ουρανοί  και  πάσαι  αί  κτίσεις 
σου.     6σύ  εποίησας  Άδά/χ.,  και  εδωκας  αύτώ  βοηθον  Έυαν  στη-  6  (δ) 
ριγμα    την    γυναίκα   αύτοΰ·    εκ   τούτων    εγενηθη   το  ανθρώπων 
σπέρμα,     σύ  είπας  Ου  καΧον  είναι  τον  ανθρωπον  μόνον,  ποιη-  — 
σωμεν  αύτω  βοηθον  ομοιον  αύτω.     7 και  νυν,  Κύριε,  ου  δια  πορ-  η  (9) 

νείαν  εγώ  Χαμβάνω  την  άδεΧφήν  μου  ταύτην,  αλλ'  έπ'  αληθείας- 
έπίταξον   έΧεήσαί  με   και    αύτη   συν καταγηράσαι.     8 και   είπεν  8  (ίο) 
μετ  αντοΰ} Αμήν.   9  και  έκοιμηθησαν  αμφότεροι  την  νύκτα.       (ιι)Και  9  (ιι) 
άναστας  'ΡαγουήΧ  έπορεύθη  και  ώρυξεν  τάφον,  10Χέγων  Μι)  και  ίο  (12) 
ούτος   άποθάνη.     11  και   ήΧθεν   'ΡαγουήΧ   εις   την  οικίαν   εαυτού,  ιι  (13) 
12 και   είπεν  "Έΰνα  τη  γυι^αικι   αυτού  (ΐ4) Απόστολοι/  μίαν  των  τι  (14) 
παώισκών,  και   είδέτωσαν  εί  ζτ}·   ει  δε  μη,  Ινα  θάψωμεν  αυτόν 

και  μηδείς  γνω.     Ι3και  είσηΧθεν  η  παώίσκη  άνοίζασα  την  θύραν,  13(15) 

^  "Ραφαήλ  συνεπόδισεν  αυτόν  έ κει  και  έπέδησεν  παραχρήμα.    *καϊ  έξήλθον  και  4 απέκλεισαν  την  θύραν  του  ταμείου,    και  ήγέρθη  Ύωβείας  άπο  της  κλίνης  και 
είπεν  αύτη  Αδελφή,  άνάστηθι,  προσευξώμεθα  και  δεηθώμεν  του  κυρίου  ημών 
όπως   ποίηση   έφ'   ημάς   Ζλεος   καΐ   σωτηρίαν.    5  και  άνέστη  και  ήρξαντο  5 προσεύχεσθαι  και  δεηθήναι  δπως  γένηται  αύτοΐς  σωτηρία,  και  ήρξατο  λέγειν 
Έύλογητός  ει  δ  θεός  των  πατέρων  ημών  και  εύλογητόν  τό  ονομά  σου  εις 
πάντας  τούς  αιώνας  της  γενεάς"  εύλογησάτωσάν  σε  ο'ι  ουρανοί  και  πάσα 
η  κτίσις  σου  εις  πάντας  τους  αιώνας.    6σύ  εποίησας  τον  Αδάμ,  και  έποίησας  6 
αύτω  βοηθον  στήριγμα  Έϋαν  την  γυναίκα  αύτοΰ,  και  εξ  αμφοτέρων  έγενήθη 
τό  σπέρμα  τών  ανθρώπων  και  σύ  είπας  οτι  Ού  καλόν  εΐναι  τον  ανθρωπον 
μόνον,  ποιήσω  μεν  αύτω  βοηθον  ομοιον  αύτω.    7  και  νυν  ούχί  δια  πορνίαν  η 
εγώ  λαμβάνω  την  άδελφήν  μου  ταύτην,  άλλ'  έπ'  άληθείας'  έπίταξον  έλεήσαί 
με  και  αύτήν  και  συν  καταγηράσαι  κοινώς.    8  και  είπαν  μεθ'  εαυτών  Αμήν.  8 
9  και  εκοιμήθησαν  την  νύκτα.  Και  άναστάς  'Ραγουήλ  έκάλεσεν  τους  9 
οίκέτας  μεθ'  έαυτοΰ  και  φχοντο  και  ώρυξαν  τάφον  ΙΟ είπεν  γάρ  Μή  ποτε  ίο 
άποθάνη  και  γενώμεθα  καταγέλως  και  όνειδισμός.    11  και  οτε  συνετέλεσαν  ιι 
όρύσσοντες  τόν  τάφον,  ηλθεν  "Ραγουηλ  εις  τόν  οίκον  και  έκάλεσεν  την 
γυναίκα  αύτοΰ  12 και  είπεν  Άπόστειλον  μίαν  τών  παιδισκών  και  είσελθοΰσα  ΐ2 
ίδέτω  εί  ξη·  και  εί  τέθνηκεν,  δπως  άν  θάψωμεν  αύτόν,  δπως  μηδείς  γνφ. 
τ3καί  άπέστειλαν  την  παιδίσκην  και  ήψαν  τόν  λύχνον  και  ήνοιξαν  την  θύραν,  13 

Α        3  εις]  ρΓ  εως  Α  4  Ύωβιας  Β3  Α  (ίίεηι  5)  |  προσευξώμεθα]  ξωμ  δαρ  ί»5 
Β3Ϊ)  |  €λ.  ο  'κς  ημας  Α  6  οηι  ομοιον  Α*  (Ηαβ  Α?)  7  αλλα  Α 
αυτή]  ταύτη  Α  |  συγ καταγηράσαι  Β3*1  σννκαταγηρασομε  (αγηρα  δαρ  ΐ  ίΐδ  Α3)  Α 
10  ούτος]  αυτός  Α  12  ιδετωσαν  Β13  |  γνω]  γνωτω  Α 
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(ιό)  14  και  (νρεν  τους  δυο  καθεύδοντας.  ^  καϊ  έξελθονσα  άπήγγειλεν  Β 

(17)  ΐ5  αίτοίς  οτι  ζη.  15  Και  ενλόγησεν  'Ραγονήλ  τόν  θεόν  λέγων 
Ένλογητός  εΐ  σν  6  θεός  εν  πάση  ενλογία·  και  εύλογε Ίτωσάν  σε 
οί  αγιοι'  σον  και  πάσαι  αί  κτίσεις  σον,  πάντες  οί  άγγελοι  σου 

ι6  και  οί  εκλεκτοί  σου  ενλογε'ιτωσάν  σε  εις  τονς  αιώνας.  ι6εύλο- 
γητός  εί  οτι  ηνφρανάς  με,  και  ουκ  έγένετό  μοι  καθώς  νπενόονν, 

(18,19)  ΐ7  (ιδ)αλλά  κατά  το  πολν  ελεός  σον  έποίησας  μεθ*  ημών.    17 ενλογητος 
εί  οτι  ηλέησας  δυο  μονογενείς"  ποίησον  αντοίς,  δέσποτα,  έλεος, 

σνντέλεσον  την   ζωην   αυτών    εν    νγε'ια  μετά    είφροσννης  και 

(2/22)19  €^ονς·     1?(κέλενσεν  δε  τοις  οίκέταις  χώσαι  τον  τάφον.  19  Και 
(23)  2ο  επο'ιησεν  αντοίς  γάμον  ημερών  δε'κα  τεσσάρων.     20  και  είπεν  αντω 

'Ραγονήλ  πριν  η  σνντελεσθηναι  τάς  ημέρας  τον  γάμον  ενόρκως, 
μη  έξελθείν  αυτόν  εάν  μη  πληρωθώσιν  αί  δε'κα  τέσσαρες  ημέραι 

(24)  2ΐ  του  γάμου,  21  και  τότε  λαβόντα  το  ήμισυ  τών  υπαρχόντων  αυτόν 
πορείιεσθαι  μετά  νγε'ιας   προς  τον  πατέρα·  και  τα  λοιπά  οταν 
αποθάνω  και  η  γννη  μον. 

IX    (ι)  \        *Καί  έκάλεσεν  Ύωβ'ιας  τον  'Ραφαήλ  και  εΐπεν  αντω  2\λζαρία 
(3)     αδελφέ,  '3>λάβε  μετά  σεαντον  παίδα  και  δύο  καμηλονς,  και  πορεν- 

14  και  είσήλθεν  και  είρεν  αυτούς  καθεύδοντας  και  ύπνοΰντας  κοινώς.    Ι*και  έξε\-  ̂  
ΐ5  θοΰσα  ή  παιδίσκη  ύπέδειξεν  αύτοΐς  οτι  Ζή  και  ούδέν  κακόν  έστιν.  τ5Καί 

ευλόγησαν  τον  θεόν  του  ουρανού  και  είπαν  Έύλογητός  ει,  θεέ,  έν  πάση 
ι6  ευλογία  καθαρ%·  εύλετ/είτωσάν  σε  εις  πάντας  τούς  αιώνας.  16 και  εύλογητός 

εί  οτι  εϊφρανάς  με,  και  ουκ  έγένετο  καθώς  ύπενόονν,  αλλά  κατά  τό  πολύ  Ζλεός 
ΐ7  σου  έποίησας  μεθ'  ημών.  ι1  και  εύλογητός  ει  οτι  ηλέησας  δύο  μονογενείς, ποίησον  αύτοΐς,  δέσποτα,  ίλεος  και  σωτηρίαν,  και  σνντέλεσον  την  ζωην 
ι8  αυτών  μετ   εύφροσύνης  και  έλέον.    18  τότε  είπεν  τοις  οίκέταις  αύτοΰ  χώσαι 
19  τόν  τάφον  προ  του  άρθρον  γενέσθαι.  Ι9Καΐ  τη  γυναικϊ  είπεν  ποιήσαι 

άρτους  πολλούς,    και  εις  τό  βουκόλιον  βαδίσας  ήγαγεν  βόας  δύο  και  κριούς 
2ο  τέσσαρες  και  είπεν  συντελείν  αύτούς'  και  ήρξαντο  παρασκενάζειν.  20 και 

έκάλεσεν  Ίωβείαν  καϊ  εΐπεν  αύτφ  Αέκα  τεσσάρων  ημερών  ού  μη  κινηθής 
εντεύθεν,  άλλ'  αύτοΰ  μένεις  ϊσθων  και  πίνων  παρ'  έμοϊ  και  εύφρανείς  την 

2ΐ  ψυχην  της  θΐ'γατρός  μου  την  κατωδυνωμένην.  21  και  δσα  μοι  υπάρχει, 
λάμβανε  αύτόθεν  τό  ήμισυ  κάί  ϋπαγε  ύγια'ινων  προς  τόν  πατέρα  σου,  καϊ τό  άλλο  ήμισυ  οταν  αποθάνω  εγώ  τε  και  ή  γυνή  μου  ύμέτερόν  έστιν.  θάρσει, 
παιδίον,  εγώ  σον  ό  πατήρ  καϊ  Έδνα  ή  μήτηρ  σον.  και  παρά  σου  νΰν  έσμεν 
ήμεΐς  καϊ  της  άδελφής  σου·  από  τοΰ  νΰν  έσμεν  εις  τόν  αιώνα·  θάρσει,  παιδίον. 

IX  I  "Τότε  έκάλεσεν  Ύωβείας  'Ραφαήλ  καϊ  είπεν  αύτφ  2' λζαρ'ια  άδελφέ, παράλαβε  μετά  σεαυτοΰ  τέσσαρες  οίκέτας  καϊ  καμήλους  δύο,  και  πορεύθητι 

15  ηυλογησεν  Α  |  ευλογία]  +  καθαρά  και  αγια  Β3ΐ>  "^Α  |  πάντες]  ρτ  και  Α  |  Α 
τους  αιώνας]  ρτ  παντας  Α  16  ηυφρανας  Β*1· Α]  ευφρανας  Α  17  υγιεια 
Β3*5  υγια  Λ  Ι  μετα]  μετ  Α  20  αιττω]  αυτοις  Α  21  υγιας  Β* Α  (υγεία* 
Β35)  IX  1  Τωβιας  Β3 Α  (ίΐεπα  6) 
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Β  θητι   4ν  'Ράγοις  της  Μήδειας  πάρα.  ΤαβαηΧ,  και  κόμισαι  μοι  το 
αργύρων  και  αυτόν  αγε  μοι  εις  τον  γάμον.  3 διότι  όμώμοχεν  3  (5) 

'ΡαγουηΧ  μη  εξεΧθεΐν  μ*·  4  και  ό  πατήρ  μου  αριθμεί  τάς  ημέρας,  4  (4) 
και  εάν  χρονίσω  μέγα,  όδυνηθησεται  Χίαν.  5και  έπορεύθη'ΤαφαήΧ,  $  (ό) 
και  ηυΧίσθη  παρά  ΤαβαηΧ,  και  εδωκεν  αύτώ  τό  χειρόγραφον 
ος  δε  προηνεγκεν  τα.  θυΧάκια  εν  ταϊς  σφραγϊσιν  και  εδωκεν 

αυτω.  6 και  ωρθρευσαν  κοινώς  και  ηΧθοσαν  εις  τον  γάμον,  6  (7^) 
και  εύΧόγησεν  Τωβείας  την  γυναίκα  αύτου.  - 

*Και  Ύωβείτ  ό  πατήρ  αύτου   εΧογίσατο  εκ  αστής  ημε ρας'  και  ως  ι  Χ 
επΧηρώθησαν   αί   ημέραι   της   πορείας   και  ουκ   ήρχετο,   2είπεν    Μη  2 
ποτε    κατησχυνται;   (2)η    μη    ποτε    άπέθανεν    ΤαβαηΧ,    και  ούδβΐί 
δίδωσιν  αυτω  τό  αργύρων;  3 και  εΧυπεϊτο  Χίαν.   4  είπεν  δε  αύτω  ̂   ̂ 
η  γυνη  ,ΑπώΧετο  τό  παώίον,  διότι  κεχρόνικεν  και  ηρξατο  θρηνείν 
αύτον  καϊ  είπεν  5 Ου  μέΧει  μοι,  τέκνον,  οτι  άφηκά  σε  τό  φώς  τών  ζ 

^       'Τάγας  και  ηκε  παρά  ΤαβαήΧφ,  καϊ  δός  αύτφ  τό  χειρόγραφον  κόμισαι τό  αργύρων,  καϊ  παράλαβε  αύτον  μετά  σου  εις  τούς  γάμους.    *σύ  γάρ  4 
γινώσκεις  ότι  'έσται  αριθμών  ό  πατήρ  τάς  ημέρας,  και  έάν  χρονίσω  ημέραν 
μίαν,  Χυπήσω  αύτον  Χίαν  3  και  θεωρείς  τί  ώμοσεν  'ΤαγουήΧ,  και  ού  δύναμαι  3 
παραβηναι  τον  ορκον  αύτου.    5 και  έπορεύθη  'ΤαφαηΧ  και  οί  τέσσαρες  οίκέται  5 
και  αί  δύο  κάμηΧοι  εις  'Ράγας  της  Μ^δία$,  και  ηύΧίσθησαν  παρά  ΤαβαήΧφ, 
και  'έδωκεν  αύτφ  τό  χειρόγραφον  αύτοΰ,  και  ύπέδειξεν  αύτφ  περί  Ύωβείου του  υίοΰ  Τωβείθ,  οτι  ΖΧαβεν  γυναίκα  και  οτι  καΧεί  αύτον  εις  τον  γάμον. 
και  άναστάς  παρηρίθμησεν  αύτφ  τά  ΘυΧάκια  συν  ταΐς  σφραγϊσιν  και  συνέ- 
θηκαν  αύτά.    6  καί  ώρθρισαν  κοινώς  καί  είσηΧθον  εις  τον  γάμον,  και  είσηΧθον  6 
εις  τά  'ΤαγουήΧ  και  ενρον  Τωβείαν  άνακείμενον.    και  άνεπήδησεν  καί  ήσπά- σατο   αύτόν,  καί  ΖκΧαυσεν  καί   εύΧόγησεν   αύτον  καί   είπεν  αύτφ  Καλέ 
και  άγαθέ,  άνδρός  καΧοΰ  καί  αγαθού,  δικαίου  καί  έΧεημοποιού·   δώη  σοι 
Έ.ύριος  εύΧογίαν  ούρανοΰ  καί  τη  γυναικί  σου  καί  τφ  πατρί  σου  καί  τη  μητρί 
της  γυναικός  σου.    εύΧογητός  ό  θεός  ότι  εΐδον  Τωβείαν  τον  άνεψιόν  μον 
ομοιον  αύτφ. 

*'Έ1κάστην  δέ  ημέραν  εξ  ημέρας  έΧογίζετο  Τωβείθ  τάς  ημέρας  έν  πύσαις  ι  Χ πορεύσεται  καί  έν  πόσαις  επιστρέψει,    καί  οτε  συνετεΧέσθησαν  αί  ημέραι  και 
ό  υιός  αύτοΰ  ού  παρήν,  2  είπεν  Μη  ποτε  κατεσχέθη  εκεί;  τ)  μή  ποτε  άπέθανεν  2 
ό  ΤαβαηΧ,  καί  ούδεις  αύτφ  δίδωσιν  τό  άργύριον  ;   3 και  ηρξατο  Χυπεΐσθαι.  3 
4 καί" Αννα  η  γυνη  αύτοΰ  Χέγει  ΆπώΧετο  τό  παιδίον  μου  καί  ούκέτι  υπάρχει  4 
έν  τοΐς  ξώσιν'  καί  ηρξατο  κΧαίειν  καί  θρηνείν  περί  τοΰ  υίοΰ  αύτής  καί  είπεν 
5  0ύαί  μοι,  τέκνον,  ότι  άφηκά  σε  πορευθηναι,  τό  φώς  τών  όφθαΧμών  μου.  5 

Α       2  Μηδιας  Α  |  και  κόμισαι]  Οίτη  και  Κ*  (Ιιαΐ}  Κ1^))  |  οπι  μοι  2°  Α       3  ομω- 
μοκεν  ΒΆΪ>  4  μεγα]  γ  δΐιρ  ΓΣ15  Αα  5  ΤαβαηΧω  Α         6  ωρθρισαν  Α 
ηΧθοσαν  Β* 13  (ηΧθον  Β3Α)  Χ  1  Ύωβιτ  Α  |  εΧογιζετο  Α  |  ποριάς  Α  Ι 
ηρχ€το]  ηρχοντο  Α  2  ειπεν]  +  Ύωβιας  Α  4  γυνη]  +  αυτού  Α 
δ  μοι]  μ  Α  8ΐιρ  ι  αδ  Α* 
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6  οφθαλμών  μον;  6 και  Ύωβείτ  λέγει  αντί)  Σίγα,  μη  λόγον  εχε,  υγιαίνει.  Β 
7  7 και  εΐπεν  αντώ  Σιγα,  μη  πλάνα  με·  άπώλετο  το  παώίον  μον.  και 

επορενετο  κα#'  ήμέραν  είς  την  όδον  εξω  οΐας  άπήλθεν,  ημέρας  τε 
αρτον  ονκ  ησθιεν,  τάς  δε  ννκτας  ον  ΰιελ'ιμπανεν  θρηνούσα  Ύωβείαν 
τον  νιον  αυτής,  εως  ον  συνετελέσθησαν  αί  δε'κα  τέσσαρες  ήμεροι 
τον  γάμου  ας  ώμοσεν  'Ραγουήλ  ποιησαι  αντον  έκε'ι.  Έίπεν  δε 
Ύωβείας  τώ  'Ραγουήλ  Έξαπόστειλόν  με,  οτι  6  πατήρ  μον  και  ή  μήτηρ 

8  μου  ουκέτι  ελπίζονσιν  οψεσθαί  με.  8είπεν  δε  αντώ  ό  πενθερός 
Μεΐνον    παρ*   εμοί,   κάγώ    έζαποστελώ   προς  τον   πάτερα  σου  και 

9  δηλώσουσιν  αντώ  τα  κατά  σε.  9 και  Ύωβείας  λέγει  'Έξαπόστειλόν 
ίο  με   προς  τον   πατέρα  μον.      10άναστάς  δε   'Ραγονήλ   εδωκεν  αίιτω 

Σάρραν  την  γυναίκα  αντον  και  τα.  ήμισυ  των  υπαρχόντων,  σώματα 

ιι  και   κτήνη,  άργίιριον  11  και   ενλογήσας  αυτούς  έξαπέστειλεν  λέγων 
Ένοδώσει  υμάς,  τέκνα,  6  θεος  του  ουρανού  προ  του  με  άποθανεΐν. 

2,13)  ΐ2  12  και   είπεν  τη   θυγατρί  αυτόν  Τίμα  τους   πενθερονς  σον,  αυτοί 

6  6 και  Ύωβείθ  'έλεγεν  αυτή  Σίγα,  μή  λόγον  εχε,  άδελφή,  υγιαίνει·  και  μάλα  ̂  περισπασμός  αύτοΐς  έγένετο  εκεί,  καΐ  6  άνθρωπος  6  πορευθείς  μετ  αυτού 
πιστός  εστίν  και  εις  των  αδελφών  ημών  μή  λνποΰ  περί  αύτοΰ,  άδελφή, 

7  ήδη  παρέσται.  τ  καϊ  εΐπεν  αύτω  Σίγα  ά7τ'  εμοΰ  και  μή  με  πλάνα'  άπώλετο το  παιδίον  μου.  καΐ  εκπηδήσασα  περιεβλέπετο  την  όδόν  ή  φχετο  6  νιος 
αυτής  καθ' ήμέραν  καΐ  ουκ  έπείθετο  ούδενί,  και  'ότε  'έδυ  6  ήλιος  είσπορευομένη 
εθρήνει  και  Ζκλαιεν  τήν  νύκτα  ολην  και  ούκ  εΐχεν  νπνον.  Και  'ότε 
συνετελέσθησαν  αί  δέκα  τέσσαρες  ήμέραι  του  γάμου  άς  ώμοσεν  'Ϋαγουήλ 
ποιησαι  τή  θυγατρί  αύτοΰ,  είσήλθεν  προς  αύτόν  Ύωβείας  καΐ  εΐπεν  'Ε£- 
απόστειλόν  με,  γινώσκω  γαρ  εγώ  οτι  ό  πατήρ  μου  και  ή  μήτηρ  μου  ού  πιστεύ- 
ουσιν  ότι  οφονταί  με  ετι·  και  νυν  άξιώ  σε,  πάτερ,  όπως  έ ξαποστείλ-ρς  με 

3  και  πορευθώ  προς  τον  πατέρα  μου'  ήδη  ύπέδειξά  σοι  ως  άφήκα  αύτόν.  &καί 
εΐπεν  "Ραγουήλ  τω  Ύωβεία  Μεΐνον,  παιδίον,  μεΐνον  μετ'  έμοΰ  και  έγώ άποστέλλω  άγγέλους  προς  Ύώββιν  τον  πατέρα  σου  καΐ  ύποδείξουσιν  αύτφ 

9  περί  σου.     ν καϊ  εΐπεν  αύτω  Μηδαμώς,   άξιώ  σε  όπως  εξαποστείλης  με 
ίο  εντεύθεν  προς  τον  πατέρα  μου.  10 και  άναστάς  'Ραγουήλ  παρέδωκεν  Ύωβεία Σάρραν  τήν  γυναίκα  αύτοΰ  καΐ  το  ήμισυ  πάντων  των  υπαρχόντων  αύτψ, 

παΐδας  και  παιδίσκας,  βόας  και  πρόβατα,  όνους  και  καμήλους,  Ίματισμόν  και 
ιι  άργύριον  και  σκεύη'  11  και  έξαπεστειλεν  αύτούς  υγιαίνοντας  και  ήσπάσατο 

αυτόν  και  εΐπεν  αύτφ  'Ύγίαινε,  παιδίον,  ύγιαίνων  ΰπαγε·  ό  κύριος  του ούρανοΰ  εύοδώσαι  ύμάς  καΐ  Σάρραν  τήν  γυναικά  σου,  και  ϊδοιμι  υμών  παιδία 
12  προ  τοΰ  άποθανεΐν  με.    12  καΐ  εΐπεν  Σάρρα  τή  θυγατρί  αύτοΰ  "Ύπαγε  προς 

7  απήλθαν  Α  |  ησθιε  Β15  |  νυκτας]  +  ολας  Α  |  διελιπανεν  Β*  (διελιμπ.  Α 
Β^'^'Α)  |  τω  Ραγουηλ)  οπα  τω  Β*1»  8  πενθερος]  +  αυτού  Α  |  ε£α7Γοστελω 
Β*ν'αΑ]  εξαποστιλλω  Βα?  9  εξαποστειλον]  \π  ουχι  ΒΆΪ)  ρΓ  ουχι  αλλα  Α 
10  τα  (α  βαρ  Γα$)  ήμισυ  Α?  το  ημ.  Α*  ν'α  |  αργυρών]  ρΓ  και  Α  11  ευοδωσει]  ευλο- 

γήσει Α  |  ο  0ς\  του  ουρανού  τέκνα  Α        12  σου  ι°]  ου  8ΐιρ  γο.8  (864  τα8  ι  Ιίί)  Α1 
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XI  I ΤΩΒΕΙΤ 

Β  νυν  γονής  σον  εισιν  άκονσαιμί  σον  άκοην  καΧην.  και  έφιΧησεν 
αντην.  και  Έδνα  είπεν  προς  Ύωβείαν  Άδβλφε  αγαπητέ,  άπο-  - 
καταστήσει  σε  6  κύριος  τον  ονρανον,  και  δωη  μοι  Ιδεΐν  σον 
παώία  εκ  Σάρρας  της  θνγατρός  μον,  Ινα  ενφρανθώ  ενώπιον  τον 

κνρίον  και  ιδού  παρατ'ιθεμα'ι  σοι  την  θνγατέρα  μον  εν  παρακατα- 
θήκη, μη  Χνπησης  αντην. 

τΜετά   ταντα   επορενετο    κα\    Ύωβείας    ενΧογών    τον    θεόν   οτι  ι  XI 
ευόδωσεν    την    όδον    αντον,    καϊ    κατενΧόγει  'ΡαγονήΧ   και  "Έδναν 
την  γνναΐκα   αντον·  (ι)και   επορενετο  μέχρις  ον  εγγ'ισαι  αυτόν  εις Νινενή. 

2  Και  εΐπεν  'ΡαφαήΧ  προς  Ύωβείαν  Ον  γινώσκεις,  αδελφέ,  πώς  ?. 
άφήκες  τον  πάτερα  σον;  3 προδράμωμεν  έμπροσθεν  της  γνναικός  $ 
σον  και  ετοιμάσωμεν  την  οίκίαν,  4Χάβε  δέ  παρά  χείρα  την  χοΧην  -ι 
τον  Ιχθνος.  και  επορενθησαν,  και  σννήΧθεν  ό  κνων  όπισθεν 

αντών.  5  και  "Αννα  εκάθητο  περιβΧεπομενη  είς  την  όδον  τον  5 
πάΐδα  αντής,  6 και  προσενόησεν  αυτόν  ερχόμενον  είπεν  τώ  πατρΧ  6 
αντον  Ιδού  6  νιος  μον  έρχεται  και  6  άνθρωπος  6  πορενθεις 

μετ   αντον.     7  και  'ΡαφαήΧ   είπεν    'Έπίσταμαι   εγώ  οτι  ανοίξει  τους  η 

ί*  τον  πενθερόν  σον,  οτι  άπο  του  νυν  αυτοί  γονείς  σου,  ως  οι  γεννήσαντές  σε· 
βάδιζε  €£5  είρήνην,  θύγατερ,  άκούσαιμί  σου  άγαθήν  άκοην  έως  ζω.  και 
άπασπασάμενος  άπέλυσεν  αύτούς.  καί'ΈδϊΌ,  λέγει  Ύωβία  Ύέκνον  και  άδελφέ ήγαπημένε,  άποκαταστήσαι  σε  Κύριος  καϊ  ίδοιμί  σου  τέκνα  έως  ζώ  και 
Σάρρας  τής  θυγατρός  μου  προ  του  με  άποθανεΐν.  ενώπιον  του  κυρίου  παρα- 
τίθεμαί  σοι  την  θυγατέρα  μου  έν  παραθήκη,  μη  λύπησης  αύτήν  πάσας 
τάς  ημέρας  της  ζωής  σου.  παιδίον,  είς  είρήνην  άπο  του  νυν  έ~γώ  σου  μήτηρ 
και  Σάρρα  άδελφή.  εύοδωθείημεν  πάντες  έν  τψ  αύτφ  πάσας  τάς  ημέρας 
έν  τη  ζωή  ημών.  και  κατεφιλησεν  άμφοτέρους  και  άπέστειλεν  ύ"γΐαίνοντας. 
τ3καϊ  άπήλθεν  Ύωβίας  άπο  'Ραγουήλ  ύγιαίνων  και  χαίρων  και  εύλογων  τφ  13 κυρίω  του  ούρανοϋ  και  της  γης,  τφ  βασιλεΐ  τών  πάντων,  οτι  εύόδωκεν  την 
όδον  αύτοΰ'  και  εΐπεν  αύτφ  Έύοδωθή  σοι  τιμαν  αυτούς  πάσας  τάς  ημέρας  της 
ζωής  αυτών. 

τΚαί  ώς  ήγγισαν.είς  Κασερείν,  ή  έστιν  κατέναντι  Ήινευή,  2εΐπεν  Ύαφαήλ  I  XI 
Σύ  γινώσκεις  πώς  άφήκαμεν  τον  πατέρα  σον  ̂ προδράμωμεν  της  γυναικός  3 
σου  και  ετοιμάσωμεν  την  οίκίαν  έν  φ  άρχονται.    *καί  έπορεύθησαν  άμφότεροι  4 
κοινώς  και  εΐπεν  αύτφ  Κάβε  μετά  χείρας  τήν  χολήν.    και  συνήλθεν  αύτοΐς  ό 
κύριος  έκ  τών  οπίσω  αυτού  και  του  υιού  αυτής.    $καϊ  "Αννα  έκάθητο  περι-  5 
βλεπομένη  τήν  όδον  του  υιού  αυτής.    6  καϊ  προσενόησεν  αυτόν  έρχόμενον  6 
καϊ  εΐπεν  τφ  πατρί  αυτοΰ  Ιδού  ό  υιός  σου  έρχεται  και  ό  άνθρωπος  ό  πορευ- 

θείς μετ   αυτού,    τ  καϊ  "Ραφαήλ  εΐπεν  Ύωβεία.  προ  τοΰ  έγγίσαι  αυτόν  προς  η 

Λ  12  άποκαταστήσαι  Α  |  παρακαταθήκη]  κατα  5ΐψ  γο.5  Α1  XI  1  ευωδω- 
σεν  Β313  |  αυτόν]  αυτούς  ΒΜ(:!  2  αφηκας  (ς  3.1)80155)  Α  6  ειπεί/]  ρν  και 
Α  |  μου]  σου  Α       7  εγω]+Ύωβια  Α  \  οτι  Βΐδ  50Γ  Α  |  ανοίγει  Α 
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ΤΩΒΕΙΤ χι  ιό 

(δ)  8  οφθαλμούς  ό  πατήρ  σον  8  συ  ενχρισον  την  χολήν  εις  τους  όφθαΧ-  Β 
μους  αύτον,  και  δηχθεϊς  διατρίψει  και  άποβαΧεΊται  τα.  Χενκώματα 

—  9  και  ό^τεταί  σε.  9Καί  προσδραμονσα  "Αννα  επεπεσεν  Ιπ\ 
τον  τράχηΧον  τον  νίοΰ  αντής,  και  εΐπεν  αντώ  Ειδόι>  σε,  παώίον, 

ι, ίο)  ίο  από  τον  ννν  άποθανονμαι.    (ιι)  και  εκλανσαν  αμφότεροι.     ΙΟ  και 
Ύωβεϊτ  (ζήρχετο  προς  την  θνραν    και  προσέκοπτεν   ό  δε  νιος 

(13)  ιι  προσέδραμεν  αντώ,  "και  επεΧάβετο  τον  πατρός  αντον,  και  προσέ- 
πασεν  την  χοΧην  επ\  τονς  όφθαΧμονς  τον  πατρός  αντον  λέγων 

-  ΐ2  θάρσει,  πάτερ.     12  ώς  δε   σννεδηχθησαν,  διέτριψε   τονς  όφθαΧ- 
(14)  13  μονς   αντον,  13  και   έΧεπίσθη   από  των    κανθών  των  οφθαλμών 

αντον  τα  Χενκώματα.     και  ιδώι>  τον  ν'ιόν  αντον  επεπεσεν  έπ\  τον 
(17)  ΐ4  τράχηΧον  αντον,  14 και  εκΧανσεν  και  είπεν  ΈνΧογητυς  ει  ό  θεός, 

και  ενλογητόν   τό  ονομά  σον  εις  τονς  αιώνας,   και  ενΧογημένοι 

15  πάντες  οι  άγιοι  άγγελοι  σον,  13 οτι  εμαστ'ιγωσας  και  ηλέησάς  με· 
(ιδ)      ιδού  βλέπω  Ύωβείαν  τον  ν'ιόν  μον.     (ι8)και  εισηΧθεν  6  υίόί  αντον 
(19)     χαίρων,  (ΐ9'καΊ  α7Γϊ77764^6Ι/  τ<^  πατρί  αύτού  τά  μεγαλεία  τά  γενό- 

ι6  /χ€ϊ/α  αντώ  εν  τη  Μήδεια.  16  Και  έζήΧθεν  Ύωβείας  εις  σννάν- 

8  τοί'  πατέρα  'Έπίσταμαι  οτι  οι  οφθαλμοί  αΰτοΰ  άνεωχθήσονταν  8ένπλασον  Ν τήρ  χολήν  του  ιχθύος  εις  τούϊ  όφθαλμούς  αΰτοΰ,  καΐ  άποστύφει  τό  φάρμακον 
καϊ  απολεπίσει  τα  λευκώματα  από  των  οφθαλμών  αΰτοΰ,  και  άναβΧέψει 

9  ό  πατήρ  σου  και  οψεται  τό  φώς.  9  Και  άνέδραμεν  και  έπέπεσεν  έπϊ  τον 
τράχηΧον  του  νιου  αυτής,  καϊ  εΐπεν  αύτφ  Έίΐδόν  σε,  παώίον  από  του  νυν 

ίο  άποθανοΰμαι.  και  Ζκλαυσεν.  Ι0καΙ  ανέστη  Ύώβεις  καϊ  προσέκοπτεν  τοις 
ποσίν  και  έξήλθεν  την  θύραν  της  αυλής,    και  έβάδισεν  Ύωβείας  προς  αυτόν 

ιι  11  καϊ  ή  χολή  του  ιχθύος  εν  τη  χειρί  αΰτοΰ,  καϊ  ένεφύσησεν  εις  τους  όφθαλ- 
μούς  αΰτοΰ  καϊ  έλάβετο  αΰτοΰ  καϊ  εΐπεν  θάρσει,  πάτερ,    καϊ  έπέβαλεν  τό 

ΐ3  φάρμακον  έπ'  αΰτόν  καϊ  έπέδωκεν  ι3καϊ  άπελέπισεν  έκατέραις  ταΐς  χερσϊν 
αΰτοΰ  άπό  τών  κανθών  τών  οφθαλμών  αΰτοΰ,  καϊ  'έπεσεν  έπϊ  τον  τράχηλον 

ΐ4  αΰτοΰ,  14  καϊ  Ζκλανσεν  καϊ  εΐπεν  αύτφ  Έΐδόν  σε,  τέκνον,  τό  φώς  τών  οφθαλ- 
μών μου.  και  εΐπεν  Έιΰλογητός  ό  θεός,  καϊ  εΰλογητόν  τό  όνομα  τό  μέγα 

αΰτοΰ,  καϊ  εΰλογημένοι  πάντες  οί  άγγελοι  οΐ  άγιοι  αΰτοΰ.  γένοιτο  τό  όνομα 
τό  μέγα  αΰτοΰ  έφ'  ήμάς  καϊ  εΰΧογητοί  πάντες  ο'ι  άγγελοι  εις  πάντας  τους 

1 5  αιώνας '  Ι$0τι  αυτός  έμαστίγωσέν  με,  και  ιδού  βλέπω  Ύωβείαν  τον  υ'ιόν μου.  καϊ  εισηΧθεν  Ύωβείας  χαίρων  καϊ  εΰλογών  τον  θεόν  εν  6Χω  τω  σώματι 
αΰτοΰ,  καϊ  έπέδειξεν  Ύωβείας  τ  φ  πατρϊ  αΰτοΰ  ότι  εΰοδώθη  ή  οδός  αΰτοΰ  καϊ 
ότι  ένήνοχεν  άρη/ύριον,  καϊ  ώς  'έΧαβεν  Σάρραν  την  θυγατέρα  "ΡαγονήΧ  γυναίκα, 

ι6  καϊ  οτι  ιδού  παραγίνεται  και  έστιν  σύνεγγυς  της  πύλης  ϊίινενή.  10 Και 

7  οφθαλμούς]         Γίΐ5  ι  Πΐ  ίη  Α  8  συ]  +  ονν  Α  |  εγχρισον  Β1)  |  Α 
αποβάλει  Α  9  επεπεσεν]  επεσεν  Λ  |  ιδον  Α  11  ττροσεπασεν]  α  δΐΐρ 
τα»  Α*  |  επι]  εις  Λ        12  διετριφεν  Α         13  επεπεσεν]  επεσεν  Α         14  σον 
άγγελοι  ΒΆ  15  Μήδεια  Λ  16  Ύωβειας]  Ύωβειτ  Β&1>  Ύωβιτ  Ανί'« 
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χι  17 ΤΩΒΕΙΤ 

Β  τησιν  τη  νύμφη  αυτόν,  χαίρων  και  εύλογων  τον  θεόν,  προς  τη 
πνλη  Νινενή.     καϊ  εθαΰμαζον  οι  θεωρονντες  αντον  πορ€νόμ€νον, 

οτι  εβΧεψεν  17  και  ΎωβεΙτ  εζωμοΧογειτο  ενώπιον  αντον  οτι  ηΧέη-  ιη 
σεν   αντονς  6   θεός.     και  ως  ηγγισεν  Ύωβεϊτ  Σάρρα  τη  ννμφη 

αντον,  κατενλόγησεν  αντην  Χέγων  "Έλθοις  νγιαίνονσα,  θνγατερ· 
εύλογητός  ό  θεός,  ος  ήγαγεν  σε  προς  ημάς,  κα\  ό  πατήρ  σον  και 

ή  μητηρ  σον.    (20)  και  εγενετο  χαρά  πάσι  τοις   εν  Νινενή  αδελ-  (20) 
φοις  αντον.     18  και   παρεγένετο  Άχιάχαρος  και   Νασβάς  ό   εξά-  ιδ 
δελφο$·  αντον,  19 και  ήχθη  ό  γάμος  Ύωβε'ια  μετ   ενφροσννης  επτά  19  (21) 
ημέρας. 

1  Και  έκάλεσεν  ΎωβεΙτ  Ύωβείαν  τον  νιον  αντον  και  είπεν  αντώ  ι  XII 
Ορα,  τεκνον,  μισθον   τω  άνθρώπω  τω  σννεΧθόντι  σοι,  και  προσ- 
θείναι   αντώ   δει..    2 και  είπεν   Πάτερ,  ού  βΧάπτομαι  δονς  αντώ  τ.  (2—4) 
τό  ημισν  ών  ενηνοχα,  3οτι  με  άγίοχεν  σοι  νγιη,  κάϊ  την  γννάϊκά  3 
μου  εθεράπενσεν   και  το  άργνριόν  μον  ήνεγκεν,  και  σε  ομοίως 
εθεράπενσεν.     4  και  είπεν  6  πρεσβντης  Αικαιονται  αντώ.    5  και  εκά-  * 
Χεσεν    τον    αγγεΧον    και   είπεν   αντώ    Αάβε  τ6   ημισν    πάντων  ών 

&  έξηλθεν  εις  άπάντησιν  της  νύμφης  αύτοΰ  χαίρων  και  εύλογων  τον  θεόν  προς 
την  πύλην  Νινενή.  και  ίδόντες  αντον  οι  εν  ΊΧινενη  πορενόμενον  και  δια- 
βαίνοντα  αντον  πάση  τη  ίσχύι  αντον  καϊ  ντο  μηδενός  χειραγωγούμενον 
έθαύμασαν  ^  καϊ  Ύωβεϊθ  έξωμολογεΐτο  εναντίον  αύτών,  οτι  ηλέησεν  αντον  \η 
ό  θεός  και  οτι  ηνοιξεν  τούς  οφθαλμούς  αντον.  και  ηγγισεν  Ύωβεϊθ  Σάρρα 
τη  γνναικί  Τωβία  τον  νιον  αύτοΰ  και  ενλόγησεν  αντην  και  εΐττεν  αύτη 
Είσέλθοις  νγιαίνονσα,  θύγατερ,  και  εύλογητός  ό  θεός  σον,  δς  ηγαγέν  σε  προς 
ημάς,  θύγατερ'  καϊ  εύλογημένος  ό  πατήρ  σον,  και  ενλογημένος  Τωβείας  ό  ν'ιός 
μον,  και  εύλογη  μένη  σν,  θύγατερ'  εϊσελθε  εις  την  οίκίαν  σον  νγιαίνονσα 
έν  εύλογία  και  χαρ$,  εϊσελθε,  θύγατερ.  έν  τη  ημέρα  ταύτη  έγένετο  χαρά 
πάσιν  τοις  Ίονδαίοις  τοις  ονσιν  έν  Νινενή.  18 και  παρεγένοντο  Άχεικάρ  ι3 
και  ~Ναβάδ  ο'ι  έξάδελφοι  αύτοΰ  χαίροντες  προς  Ύώβειν. 

1  Και  οτε  έπετελέσθη  ό  γάμος  έκάλεσεν  Τωβεϊθ  Ύωβείαν  τον  ν'ιόν  αύτοΰ  ι  XII καϊ  είπεν  αύτψ  ΐίαιδίον,  ορα  δούναι  τον  μισθον  τψ  άνθρώπω  τψ  πορενθέντι 
μετά  σοι),  προσθεΐναι  αύτψ  εις  τον  μισθον.    2  και  είπεν  αύτψ  Πάτερ,  πόσον  2 
αύτψ  δώσω  τον  μισθόν ;  ού  βλάπτομαι  διδούς  αύτψ  τό  ημισν  των  νπαρ- 
χόντων  ών  ένήνοχεν  μετ   έμοΰ.    $έμέ  άγίοχεν  νγιαίνοντα,  καϊ  την  γνναΐκά  3 
μον  εθεράπενσεν,  καϊ  τό  άργύριον  ηνεγκεν  μετ'  έμοΰ,  καϊ  σέ  έθεράπενσεν 
πόσον  αντώ  'έτι   δώ  μισθόν;  *καϊ  είπεν  αντφ  Ύώβεις  Αικαιοΰται  αύτψ,  4 
παιδίον,  λαβείν  τό  ημισν  πάντων  ών  ε"χων  ηλθεν.    5  και  έκάλεσεν  αύτόν  5 
καϊ  είπεν  Αάβε  τό  ημισν  πάντων  ών  'έχων  ήλθες  εις  τον  μισθόν  σον,  καϊ 

Α  16  τη  πνλη]  την  πνλην  Α  17  εξομολογειτο  Α  |  αντον  ΐ°]  αυτών  Α  |  αντονς] 
αντον  Α  |  ο  πατήρ  σον  Κ*]  +  κ  η  μηρ  σον  Κ  °·&  18  Αχεικαρ  Ν*]  Αχειαχαροί 
Κε·3  |  οι  εξάδελφοι  Κ*]  ο  εξάδελφος  Ν0-3  |  οηι  χαιροιτε*  Ν0·1"1  (ροδίεα  Γ68ΐΐΐΐηΐ) 
XII  1  οιώ  οτε  Ν*  (ΙιςιΙ)  Ν1·^))         2  ειττεν]  +  αντω  Α         3  αγηοχεν  Β3ΪΙ> 
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6  ενηνόχατε.     6  και  καλέσας  τονς  δύο  κρνπτώς  ειπεν  αντοις  Ένλογειτε  Β 
τον   θεον  και  αντω   έξομολογεΐσθε,  μεγαλωσννην   δίδοτε   αντω,  και 
έξομολογεΐσθε  αντω  ενώπιον  πάντων  των  ζώντων  περί  ων  εποίησεν 

μεθ'  υμών.     αγαθόν  το  ενλογειν  τον  θεον  και  νψοϊν  το  όνομα  αντοΰ, 
τους  λόγονς   των  έργων   τον   θεον   εντίμως  υποδεικνύοντες-    και  μη 

7  όκνειτε  εξομολογεϊσθαι  αντω.  7  μνστηριον  βασιλέως  καλόν  κρνψαι, 
τα  δε  ερ7α  τ°ν  άνακαλύπτειν  ενδόξως.     αγαθόν  ποιήσατε,  και 

8  κακόν  ονχ  ενρησει  νμάς.  Βάγαθ6ν  προσενχή  μετά  νηστείας  και 
ελεημοσύνης  και  δικαιοσύνης·  αγαθόν  το  ολίγον  μετά  δικαιοσννης  η 

πολύ  μετά  αδικίας·  καλόν  ποιησαι  έλεημοσύνην  η  θησανρ'ισαι  χρνσίον. 
9  9 ελεημοσύνη  εκ  θανάτον  ρύεται,  και  αντη  άποκαθαριεϊ  πάσαν  άμαρ- 
τίαν  οι  ποιονντες  ελεημοσύνας  και  δικαιοσύνας  πλησθήσονται  ζωής· 

*°  τοοι  δε  άμαρτάνοντες  πολέμιοι  είσιν  της  εαντών  ζωής.  11  ον  μη  κρύψω 
αφ*  νμων  πάν  ρήμο-'  εϊρηκα  δη  μνστηριον  βασιλέως  κρύψαι  καλόν, 

ΐ2  τά  δε  εργα  τον  θεον  άνακαλύπτειν  ενδόξως.  12 και  ννν  οτε  προσ- 
ηύξω  σν  και  η  νύμφη  σον  Σάρρα,  εγώ  π ροσήγαγον  το  μνημόσννον 
της    προσενχής  νμων   ενώπιον    τον    άγίον    και   οτε   έθαπτες  τονς 

13  νεκρονς,  ώσαντως  σνμπαρημην  σοι·  13  και  οτε  ονκ  ώκνησας  ανα- 
στήναι  και  καταλΐ7Γ6ΐι/  το  άριστον  σον  οπως  άπελθών  περιστειλης 

6  ϋτταγε  νγιαίνων.    6 τότε  έκάλεσεν  τονς  δύο  κρνπτώς  και  εϊπεν  αντοΐς  Τον  Ν 
θεον   ευλογείτε  καϊ   αντψ  έξομολογεΐσθε   ένώπιον   πάντων  των  ζώντων  α 
έπο'ιησεν  μεθ'  υμών  αγαθά,  του  εύλογεΐν  καϊ  νμνεΐν  το  όνομα  αντοΰ.  τούς λόγους   του   θεοΰ   νποδείκνντε  πάσιν  άνθρώποις  έντίμως,   καϊ  μη  όκνειτε 

η  έξομολογεΐσθαι  αντω.    7  μνστηριον  βασιλέως  κρύπτειν  καλόν,  τά  δέ  'έργα  τον θεοΰ  έξομολογεΐσθαι  καϊ  άνακαλύπτειν.    καϊ  έξομολογεΐσθε  έντίμως.   το  αγαθόν 
8  ποιείτε,  καϊ  κακόν  ονχ  ενρησει  υμάς.    8άγαθόν  προσευχή  μετά  άληθείας  καϊ 
έλεημοσύνη  μετά  δικαιοσύνης  μάλλον  η  πλοντος  μετά  αδικίας·  καλόν  ποιησαι 

9  έλεημοσύνην  μάλλον  η  θησανρ'ισαι  χρνσίον.     9 έλεημοσύνη  έκ  θανάτον  ρύεται, 
καϊ  αύτη  άποκαθαίρει  πάσαν  άμαρτίαν   ο'ι  ποιονντες  έλεημοσύνην  χορτασ- 

ιο  θήσονται  ζωής·  10 οί  ποιονντες  άμαρτίαν  καϊ  άδικίαν  πολέμιοι  είσιν  της 
ιι  έαντών   ψνχής.    11  πάσαν  την  άλήθειαν  νμΐν  νποδείξω  καϊ  ού  μη  κρύψω 

άή>  νμων  πάν  ρήμα.  ηδη  νμΐν  νπέδειξα  καϊ  εΐπον  Μνστηριον  βασιλέως 
ΐ2  καλόν  κρύψαι,  καϊ  τά  'έργα  τον  θεον  άνακαλύπτειν  ένδόξως.    12 καϊ  ννν  οτε 

προσηνξω  και  Σάρρα,  έγώ  προσήγαγον  τό  μνημόσννον  τής  προσενχής  νμών 
1 3  ένώπιον  τής  δόξης  Κνρίον,  και  οτε  έθαπτες  τους  νεκρονς  ώσαντως·  *3καϊ 

οτε  ονκ  ώκνησας  άναστήναι  και  καταλιπεΐν  σον  τό  άριστον  καϊ  ψχον  καϊ 

5  ενηνοχας  Α  6  και  ι°]  τ  οτε  Λ  [  οηι  έξομολογεΐσθε  ι°...και  3°  Α  |  Α 
οηη  αντω  3°  Α  |  νψονν  Α  |  υποδειγν.  Α  7  κρνφαι]  κρυπτειν  Α  |  οιη 
αγαθόν. ,.υμας  Α  8  νηστιας  Α  |  ποιησαι]  ρν  το  Α  9  ελεημοσύνη]  +  γαρ 
Α  11  δη]  δβ  Α  12  σνμπαρημην  (σννπ.   Λ)]  μην  ί^ιφ  ΓΛ8  Αα? 13  καταλίίπιν  Λ 
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Β  τόν  νεκρόν,  ουκ  ελαθές  με  άγαθοποιών,  άλλα  συν  σοι  ήμην.     14  και  14 
νυν  άπέστειλέν  με  6  θεός  Ιάσασθαί  σε  και  την  νύμφην  σου  Σάρραν. 

15  εγώ  είμι  'Ραφαήλ,  εις  εκ  των  επτά  άγιων  αγγέλων  οι  προσανα-  15 
φέρουσιν    τάς    προσευχάς   των    αγίων    και   είσπορεΰονται  ενώπιον 

της  δόξης  του  άγιου.  16 Και  εταράχθησαν  οι  δυο  και  επεσον  ι6 
επ\  πρόσωπον,  ότι  εφοβήθησαν.  17 και  εϊπεν  αντο'ις  Μη  φοβεϊσθε,  \η 
ειρήνη  υμϊν  εσταΐ'  τον  δε  θεόν  ευλογείτε  εϊς  τον  αιώνα,  18  ότι  ού  ι8 
ττ}  εμαυτου  χάριτι  αλλά  τη  θελήσει  του  θεοΰ  υμών  όθεν  ευλογείτε 

αυτόν  εις  τον  αιώνα.  19  πάσας  τάς  ημέρας  ώπτανόμην  νμΐν,  και  19 
ουκ  εφαγον  ουδέ  επιον,  αλλά  όρασιν  ΰμεις  εθεωρειτε.  20 και  νυν  εξ-  2ο 
ομολογείσθε  τω  θεω,  διότι  αναβαίνω  προς  τον  άποστειλαντά  με,  και 

γράψατε  πάντα  τα  συντελεσθέντα  εις  βιβλίον.  21  και  άνεστησαν,  και  2ΐ 
ουκ  είδον  αυτόν.  22 και  έξομολογοϋντο  τά  εργα  τα  μεγάλα  και  θαυ-  22 
μαστά  αυτού,  ώς  ώφθη  αίτοϊς  άγγελος  Κυρίου. 

ζΚαι  Ύωβε\τ  εγραψεν  προσευχήν  εις  άγαλλίασιν  και  είπεν  ι  XIII 
Έί/λογητός  ό  θεός  ό  ζών  εις  τους  αιώνας  και  η  βασιλεία  αυτού, 

2οτι  αυτός  μαστιγοϊ  και  Α,βα,  κατάγει  εις  αδην  και  ανάγει,  2 
και  ουκ  εστίν  ός  εκφεύζεται  την  χείρα  αυτού. 

3  ε  φορολογείσθε  αυτω,  οί  υίοΧ  Ισραήλ,  ενώπιον  τών  εθνών,  3 

Κ  περιέστειλες  τον  νεκρόν,  τ*τότε  άπέσταλμαι  έπι  σέ  πειράσαι  σε,  και  άμα  14 
άπέσταλκέν  με  ό  θεός  ίάσασθαι  και  Σάρραν  την  ννμφην  σου.    1^έγώ  είμι  15 
"Ραφαήλ,  εΐ5  τών  επτά  αγγέλων  οΐ  παρεστήκασιν  και  είσπορεΰονται  ενώπιον 
της  δόξης  Ίίνρίον.  16 Και  έταράχθησαν  οί  δύο  και  έπεσαν  έπι  πρόσωπον  ι6 
αυτών  και  έφοβήθησαν.    ττ και  εϊπεν  αΰτοΐς  Μη  ,φοβεΐσθε,   ειρήνη  ύμΐν  ιγ 
τόν  θεόν  ευλογείτε  εις  πάντα  τον  αιώνα.    18 εγώ  'ότε  ήμην  μεθ'  υμών  οΰχι  τη  ι8 
έμη  χάριτι  ήμην  μεθ'  υμών,  άλλα  τη  θελήσει  του  θεοΰ'  αυτόν  ευλογείτε 
κατά  πάσας  τάς  ημέρας,  αΰτφ  υμνείτε.    *9  και  θεωρεΐτέ  με  δτι  ουκ  έφαγον  19 
ούθέν,  άλλα  ορασις  ύμΐν  έθεωρεϊτο.     20 και  νυν  ευλογείτε  έπι  της  γης  Κύριον  2ο 
και  έξομολογεΐσθε  τφ  θεφ.    ιδού  εγώ  αναβαίνω  πρός  τόν  άποστείλαντά 
με'  γράψατε  πάντα  ταΰτα  τά  συμβάντα  ύμΐν.    και  άνέβη.    21  και  άνέστησαν  2ΐ 
καΐ  οΰκέτι  ήδύναντο  ίδεΐν  αυτόν.    22  και  ηΰλόγονν  και  υμνούν  τόν  θεόν  και  22 
έξωμολογοΰντο  αΰτφ  έπι  τά  έργα  αυτού  τά  μεγάλα  ταΰτα,  ώς  ώφθη  αΰτοΐς 
άγγελος  θβοΰ. 

ΙΚαι  εϊπεν  Έΰλογητός  ό  θεός  ό  ξών  εις  τόν  αιώνα  και  ή  βασιλεία  αΰτοΰ,  ι  XIII 
2  ό'τι  αΰτός  μαστιγοϊ  και  έλεα,  κατάγει  έως  ςίδου  κατωτάτω  της  γης  και  αυτός  ι 
ανάγει  έκ  της  άπωλείας  της  μεγάλης,  και  οΰκ  'έστιν  οΰδέν  δ  έκφεΰξεται την  χείρα  αΰτοΰ.    3  έξομολογεΐσθε  αΰτφ,  οι  νιοι  Ισραήλ,  ένώπιον  τών  έθνών,  3 

Α  13  ελαθες  με]  ς  με  δΐιρ  ταδ  Αα  |  αγαθοποιων]  αγαθόν  ποιων  Α  16  έπεσαν 
Α  17  ειρήνη]  ρΓ  οτι  Α  18  νμων]  +  ηλθον  Α  21  άνεστησαν]  ανε  δυρ 
γο.5  Βδ1>  |  ρυκ]  +  ετι  Α  22  εξωμολογονντο  Α  |  αντον]  του  θεον  και  Α  | 
άγγελος]  ρΓοΑ  ΧΙΙΙ2  ίλεα]  βλββι  Β3ΐ>  3  εξωμολογεισθαι  Α 
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(4)  (4)οπ  αυτός  διέσπειρεν  ημάς  εν  αΰτοΊς.  Β 
4  46Κ6ΐ  υποδείξατε  την  μεγαλωσυνην  αυτοΰ, 

ΰψοΰτε  αυτόν  ενώπιον  παντός  ζώντος· 
καθότι  αυτός  κύριος  ημών, 

και  θεός  αυτός  πατήρ  ημών  εις  πάντας  τούς  αιώνας. 
5  5  και  μαστιγώσει  ημάς  εν  ταΐς  άδικίαις  ημών, 
—  και  πάλιν   ελεήσει   κα\  συνάζει  ημάς   εκ    πάντων  τών 

εθνών, 

ου  εάν  σκορπισθητε  εν  αυτοϊς. 

6  6εάν  επιστρέψητε  πρός  αυτόν  εν  ολη  καρδία  υμών  κα\  εν 
ολη  τη  ψυχη 

ποιησαι  ενώπιον  αυτού  αΧηθειαν, 
τότε  επιστρέφει  προς  υμάς 

κα\  ου  μη  κρύψη  το  πρόσωπον  αυτού  αφ'  υμών. 
(β)  (6)καί  θεάσασθε  α  ποιήσει  μεθ'  υμών, 

κα\  εξομολογησασθε  αύτω  εν  οΧω  τώ  σώματι  υμών 
και  ευλογήσατε  τόν  κυριον  της  δικαιοσύνης, 

και  υψώσατε  τόν  βασιλέα  τών  αιώνων, 

(γ)  <7)  εγώ  εν  τη  γη  της  αιχμαλωσίας  μου  εξομολογούμαι  αύτω, 
και  δεικνύω  την  ίσχύν  και  την  μεγαλωσύνην  αυτοΰ  εθνη 

αμαρτωλών. 
(δ)  (8) επιστρέψατε,  αμαρτωλοί,  και  ποιήσατε  δικαιοσύνην  ενώπιον 

αυτοΰ· τις  γινώσκει   εί   θελήσει  υμάς  και  ποιήσει  έλεημοσύνην 
ΰμϊν  ; 

4  'ότι  αυτός  διέσπειρεν  υμάς  εν  αύτοΐς,  *και  έκεΐ  ύπέδειξεν  ύμΐν  την  μεγάλω-  Μ 
σύνην  αύτού'  και  ύψοΰτε  αυτόν  ενώπιον  παντός  ζώντος,  καθότι  αυτός  ημών 
κύριός  έστιν,  καΐ  αυτός  θεός  ημών  καΐ  αυτός  πατήρ  ημών  και  αυτός  θεός 

5  6^5  πάντας  τους  αιώνας.  5 μαστιγώσει  υμάς  έπΐ  ταΐς  άδικίαις  υμών,  και 
πάντας  υμάς  ελεήσει  έκ  πάντων  τών  έθνών,  οπού  άν  διασκορπισθήτε  εν 

6  αΰτοΐς.  6 όταν  έπιστρέψητε  προς  αυτόν  εν  ολη  τη  καρδία  υμών  και  εν 
όλη  τη  ψυχη  υμών  ποιησαι  ενώπιον  αυτοΰ  άληθειαν,  τότε  επιστρέψει  πρός 
υμάς  καΐ  οΰ  μη  κρύψη  τό  πρόσωπον  αύτου  άφ'  υμών  οΰκέτι.  καΐ  νυν 
θεάσασθε  ά  έποίησεν  μεθ'  υμών,  καΐ  έξομολογήσασθε  αύτω  εν  ό'λω  τφ στόματι  ύμών,  και  ευλογήσατε  τόν  κύριον  της  δικαιοσύνης  και  υψώσατε 
τόν  βασιλέα  τών  αιώνων. 

4  0605  αυτοί]  ο  θ'ς  ο  Α       5  εσκορπισθητε  Α       6  κάρδια]  ])Γ  τη  Α  |  ψυχη]  λ 
+  υμων  Α  |  επιστρέψει]  ε  5>ιιρ  γο.8  Α?  |  μεθ]  με  δπρ  γ«ίη  Β*"  |  σώματι]  στό- 

ματι Α  |  ευλογήσατε]  ευλογείτε  Α  |  γιγνωσκει  Α  |  η  Β*]  ηοη  ϊηί>1  Β1*  α  Λ  | 
υμιν]  εις  υμας  Α 
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7τον  θεόν  μον  νψώ,  η  (9) 
και  ή  ψνχη  μον  τω  βασιλεϊ  τον  ονρανον, 
και  αγαλλιασεται  την  μεγαλωσννην  αντον. 

^λεγετωσαν  πάντες  καί  εξομολογείσθωσαν  αντώ  εν  'ϊεροσο-  8  (ίο) 
λνμοις. 

9Ίεροσόλνμα  πόλις  άγίον  ο  (ΙΤ) 
μαστιγώσει  επ\  τα.  έργα  των  νιων  σον, 
καί,  πάλιν  ελεήσει  τονς  νιοίις  των  δικαίων. 

,υ έξομολογον  τω  κνρίω  άγαθώς,  10(12) 
καί  ενλύγει  τον  βασιλέα  των  αιώνων, 

Ίνα  πάλιν  ή  σκηνή  αντον  οϊκοδομηθή  σοι  μετά  χαράς" 
κα\  εύφράναι  εν  σο\  τονς  αιχμαλώτονς 
καί  άγαπησαι  εν  σοι  τονς  ταλαιπώρονς 

εϊς  πάσας  τάς  γενεάς  τον  αιώνος, 

"εθνη  πολλά  μακρόθεν  ηξει  προς  το  όνομα  Κνρίον  τον  θεον,  ιι  (14) 
δώρα  εν  χερσ\ν  έχοντες  και  δώρα  τώ  βασιλεϊ  τον  ονρανον· 
γενεαι  γενεών  δώσονσ'ιν  σοι  άγαλλίαμα. 

12επικατάρατοι  πάντες  οι  μισονντές  σε,  ΐ2  (ιό) 
ενλογημενοι   έσονται   πάντες   οι   άγαπώντες   σε   εις  τον 

αιώνα. 

'^χάρηθι  και  αγαλλιασαι  επ\  τοΙς  νιο'ις  τών  δικαίων,  13  (ι;) 
οτι  σνναχθησονται    και   ενλογησονσιν   τον   κνριον  τών 

δικαίων. 

Κ       10 και   πάλιν  η  σκηνή  σου  οίκοδομηθήσεταί  σοι  μετά  χαράς-   και  ευ-  ίο 
φράναι   ίν  σοι   πάντας   τούς  αιχμαλώτους  και  άγαπησαι  έν  σοι  πάντας 
τούς   ταλαίπωρους   καί   πάσας   τάς   γενεάς    του  αιώνος.    11  φως  λαμπρόν  ιι 
λάμψει  είς  πάντα  τα  πέρατα  της  γής'  'έθνη  πολλά  μακρόθεν  και  κατοι- κιεΐ  πάντων  τών  εσχάτων   της  γης  προς  τό   όνομα   το   άγων   σου,  και 
τα  δώρα  αυτών  εν  ταϊς  χερσιν  αυτών  'έχοντες  τψ  βασιλεϊ  του  ουρανού, γενεαι  γενεών  δώσουσιν  εν  σοι  άγαλλίαμα,  και  όνομα  της  εκλεκτής  είς  τάς 
γενεάς  του  αιώνος.     12  επικατάρατοι  πάντες  οΐ  έρουσιν  λόγον  σκληρόν,  έπι-  ΐ2 
κατάρατοι  'έσονται  πάντες  οι  καθαιρουντές  σε  και  κατασπώντες  τα  τείχη  σου, και  πάντες  οι  άνατρέποντες  τους  πύργους  σον  και  έμπυρίζοντες  τάς  οικήσεις 
σου'  καί  εύλογητοι  έσονται  πάντες  είς  τδν  αιώνα  οι  φοβούμενοι  σε.    *3τότε  13 
πορεύθητι  καί  άγαλλίασαι  προς  τούς  υιούς  τών  δικαίων,  οτι  πάντες  ΐπι- 
συναχθήσονται  καϊ  εύλογήσουσιν  τον  κύριον  του  αιώνος.    *4 μακάριοι  ο'ι  άγα-  14 

Α       7  τω  βασιλει]  τον  βασιλέα  Α         8  Ιεροσολυμοις]  86η  ταδ  2  νεί  3  Ηΐϊ  ΐη  Α 
9  άγιου]  αγια  Α  10  κυριω  αγαθως]  αγαθω  Α  |  η  σκηνή]  οιη  η  Α  |  σοι  ι°] 
ρΓ  εν  Α  |  ενφρανη  Α  |  αιχμάλωτους]  ρν  εκει  Α  11  οηι  και  Α  |  γενεά  Α  \ 
δωσουσιν]  ρΓ  αινε\σουσιν  σοι  και  Α  \  οιώ  σοι  Α  \  άγαλλίαμα]  αγαλλιασιν  Α 
13  χαρ^τι  Β*Α  (χαρηθι  Β^) 
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ΤΩΒΕΙΤ XIV  2 

(ιδ)  14       14 ώ  μακάριοι  ο'ι  άγαπώντές  σε· 
χαρήσονται  £π\  τη  ειρήνη  σου. 

—  μακάριοι  όσοι  ελυπήθησαν  έττΐ  ταΐς  μάστιξίν  σον, 
οτι  Ιπ\  σοι  -χαρήσονται  θεασάμενοι  πάσαν  την  δόζαν  σον 

και  εύφρανθήσεται  εϊς  τον  αιώνα  ή  ψυχή  μου. 

(19)  ΐ5  ι5ευΧόγει  τον  θεόν  τον  βασιλέα  τον  μέγαν, 
(21)  ι6  ι6οτι    οίκοδομηθήσεται    Ιερουσαλήμ    σαπφείρω    και  σμα- 

οάγδω, 
καϊ  λίθω  έντιμα»  τά  τείχη  σου, 

καϊ  ο'ι  πύργοι  κα\  οι  προμαχώνες  χρυσίω  καθαρώ, 
(22)  17       17 και  αί  πλατεϊαι.  Ιερουσαλήμ  βηρύλλω  καϊ  Ιίνθρακι  και  λίθω 

εκ  Σουφείρ  ψηφολογηθήσονται. 

ιδ       18 και  έροΰσιν  πάσαι  αι  ρυμαι  αυτής  αλληλουιά  και  α'ινεσιν, 
(23)  λέγοντες  (23)  Εύλογητός  ό   θεός  ος  υψωσεν    πάντας  τούς αιώνας. 

XIV    ̂   *        1Κα\  επαύσατο  εξομολογούμενος  Ύωβείτ.    2 και  ην  ετών  πεντή- 
κοντα οκτώ  οτε  άπώλεσεν  τάς  όψεις,  και  μετά  ετη  οκτώ  άνε- 

(4)      βλεψεν   και    εποίει    έλεημοσύνας,   (4)  και   προσέθετα  φοβεΐσθαι 

πώντές  σε,  και  μακάριοι  οΐ  χαρήσονται  έπι  τή   ειρήνη  σον  και  μακάριοι  Ν 
πάντες  οΐ  άνθρωποι  οΐ  επί  σοΙ  λυπηθήσονται,  έπι  πάσαις  ταΐς  μάστιξίν 
σου,  οτι  εν  σοι  χαρήσονται  και  οψονται  πάσαν  τήν  χαράν  σον  εις  τον  αιώνα. 

\1  1$ή  ψυχή  μου  ευλογεί  τον  κύριον  του  βασιλέα  τον  μέγαν,  16 ότι  "Ιερουσαλήμ οίκοδομηθήσεται  τη  πόλει  οίκος  αυτού  εις  πάντας  τούς  αιώνας,  μακάριος 
Ζσομαι  άν  γένηται  τό  κατάλιμμα  του  σπέρματος  μου  ίδείν  τήν  δύξαν  σον  και 
έξομολογήσασθαι  τψ  βασιλεΐ  του  ουρανού,    και  αι  θύραι  Ιερουσαλήμ  σαπ- 

φείρω και  σμαράγδω  οίκοδομηθησονται,  και  λίθω  τιμίω  πάντα  τά  τείχη  σον 
ο'ι  πύργοι  Ιερουσαλήμ  χρυσίω  οίκοδομηθησονται  καϊ  ο'ι  προμαχώνες  αυτών 

17  χρυσίω   καθαρω,    τ?αΙ   πλατεΐαι  Ιερουσαλήμ  άνθρακι  ψηφολογηθήσονται 
ιδ  και  λίθω  Σουφείρ.    18 καϊ  αί  θύραι  "Ιερουσαλήμ  φδάς  άγαλλιάματος  έροΰσιν, 

και  πάσαι  αί  οίκίαι  αυτής  έροΰσιν  Άλληλονιά,  εύλογητός  ό  θεός  του  Ισραήλ" 
και  εύλογητοϊ  εύλογήσουσιν  τό  όνομα  το  άγιον  εις  τον  αιώνα  και  Ζτι. 

XIV   ι       'Καΐ  συνετελέσθησαν  ο'ι  λόγοι  της  έξομολογήσεως  Ύωβείθ'  και  άπέθανεν 
2  έν  ειρήνη  έτών  εκατόν  δώδεκα  και  έτάφη  ένδόξως  έν  Νινευή.    2 και  ξβ'  έτών 
ην  οτε  έ-γένετο  άνάπειρος  τοις  όφθαλμοϊς,  και  μετά  τό  άναβλέψαι  αυτόν 
'έξησεν  έν  άγαθοίς  καϊ  έλεημοσύνας  έποίησεν,  καϊ  'έτι  προσέθετο  εύλογε'ίν 

14  οσοι]  οι  Α  |  ταις  μαστιξιν]  ρΓ  πασαις  Β&ί1ίΑ  |  ευφρανθησονται  Α  |  Α 
αιωνα'  Α  15  ευλο^ιτω  Α  16  οίκοδομηθήσεται]  ι  χιιρ  ταχ         Γ0.5  ι 
Ιίΐ)  Α3  |  σαππειρω  Γ,  σαπφιρω  Α  |  εντιμω]  επιτιμώ"  Α  \  χρυσίω]  ])Γ  εν  Α 
17  πλατιαι  Α  18  αινισιν]  αινεσουσιν  (σουσιν  81ΐρ  Γακ)  Αη  |  λέγοντες] 
λεγον  Ηΐιρ  τα5  Α3  |  παντας]  ρτ  εις  Α         XIV  2  πεντήκοντα]  ογδοηκοντα  Α  \ 
και  προσεθετο]  1)ίί>  $ογ  και  προσ  Α*  (γ3,8  ι°  Α1) 
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χιν  3 ΤΩΒΕΙΤ 

Β  Κυριον  τον  θεόν  και  εξωμολογεϊτο  αντώ.    3μεγάλως  δέ  εγήρασεν-  3  (5) 
και  εκάλεσεν  τον   νιον  αυτού  και  τους  νιους  αυτού,  κα\  είπεν 

αύτώ  Ύέκνον,  λάβε  τους  νιους  σου'  Ιδού  γεγήρακα,  κάί  προς  το 
άποτρεχειν  εκ  του  ζην  ειμί.     4απελθε  είς  την  Μηδείαν,  τέκνον,  4  (6,?) 
οτι  πέπεισμαι  οσα  ελαΚησεν  Ίωνάς  ό  προφήτης  περί  Νινευή  οτι 
καταστραφήσεται,   εν   δε  τη   Μήδεια  εσται   ειρήνη  μάλλον  εως 
καιρού'  και  οτι  οι  αδελφοί  ημών  εν  τη  γη  σκορπισθήσονται  από 
της  αγαθής  γης,  και  Ιεροσόλυμα  εσται  έρημος  και  ό  οίκος  του 
θεοί)  εν  αυτή  κατακαήσεται,  και  έρημος  εσται  μέχρι  χρόνου.     5  και  5 
πάλιν  ελεήσει  αυτούς  ό  θεδς  και  επιστρέψει  αυτούς  είς  την  γήν, 
και  οίκοδομήσουσιν  τον  οίκον,  ουχ  οίος  ό  πρότερος,  εως  πληρω- 
θώσιν   καιροί  του  αιώνος,    και  μετά  ταύτα  επιστρεψουσιν  εκ 
τών  αιχμαλωσιών  και  οίκοδομήσουσιν  Ιερουσαλήμ  εντίμως,  και 
ό    οίκος   του    θεου   εν    αυτή    οίκοδομηθήσεται    ενδόξως,  καθώς 

ε'λάλησαν  περ\  αυτής  οι  προφήται.     6 και   πάντα  τα  εθνη   επι-  6  (8,9) 
στρεψουσιν  άληθινώς  φοβείσθαι  Κυριον  τον  θεόν  κατορνξουσιν 

&  τον  θεόν  και  έξομολογεΐσθαι  την  μεγάλωσύνην  τον  θεοΰ.  3  και  ό'τε  άπέθνησκεν,  3 
έκάλεσεν  Ύωβείαν  τον  υ'ών  αυτοί)  και  ένετείλατο  αντω  λέγων  ΐίαιδίον, 
άπάγαγε  τα  παιδία  σον  *καί  άπότρεχε  είς  Μηδείαν,  οτι  πιστεύω  έγώ  τφ  4 
ρήματι  τον  θεον  έπι  Νινενή,  α  έλάλησεν  Ναούμ,  οτι  πάντα  εσται  και  απαντήσει 
έπί"Αθηρ  και  Νινευή,  καϊ  οσα  έλάλησαν  οί  προφήται  τον"Ισραήλ,  οΰς  άπέστειλεν 
ό  θεός,  πάντα  απαντήσει"  και  ον  μηθέν  έλαττονωθη  έκ  πάντων  τών  ρημάτων, 
και  πάντα  συμβήσεται  τοις  καιροΐς  αντών.  και  έν  τη  Μήδεια  'έσται  σωτηρία 
μάλλον  ηπερ  έν  Άσσνρίοις  και  έν  Έαβνλώνι'  διό  γινώσκω  έγώ  και  πιστεύω 
οτι  πάντα  ά  εΐπεν  δ  θεός  σνντελεσθήσεται  και  'έσται  και  ον  μή  διαπέση  ρήμα 
έκ  τών  λόγων,  και  οι  αδελφοί  ημών  οί  κατοικονντες  έν  τη  γη  "Ισραήλ πάντων  λογισθήσονται  και  αίχμαλωτισθήσονται  έκ  της  γης  της  αγαθής, 
και  'έσται  πάσα  ή  γη  τον  Ισραήλ  'έρημος,  και  Σαμάρια  και  Ίερονσαλημ 
εσται  'έρημος  και  ό  οίκος  τον  θεον  έν  λύπη  και  καυθήσεται  μέχρι  χρόνου. 
5  και  πάλιν  έλεήσει  αντούς  ό  θεός  και  έπιστ ρέψει  αντονς  ό  θεός  είς  την  5 
γην  τον  "Ισραήλ,  και  πάλιν  οίκοδομήσονσιν  τον  οίκον,  και  οΰχ  ως  τον  πρώτον, 
ί-ως  τον  χρόνου  ον  άν  πληρωθη  ό  χρόνος  τών  καιρών,  και  μετά  ταντα 
έπιστρέφονσιν  έκ  της  αιχμαλωσίας  αντών  πάντες  και  οίκοδομήσονσιν  "Ιερον- 

σαλημ έντίμως,  και  ό  οΐκος  τον  θεον  έν  αύτη  οίκοδομηθήσεται,  καθώς  έλάλη- 
σαν  περί  αντής  οί  προφήται  τον  "Ισραήλ.  6καί  πάντα  τα  έθνη  τα  έν  ολη  τη  6 
727»  πάντες  έπιστρέφονσιν  και  φοβηθήσονται  τον  θεόν  άληθινώς,  και  άφή- 
σονσιν  πάντες  τά  είδωλα  αντών,  τούς  πλανώντας  φενδή  την  πλάνησιν  αντών, 

Α       2  ε£ωμολθ7ειτο]  εξομολογεισθαι  Α  3  νιους  ι°]  ε£  νιους  (ηΐδί  ροΐία§ 
εΙ-νιους)  Α  |  εκ]  απο  Α  4  Μηδιαν  Β*  Α  (Μηδειαν  Βα1))  |  καταστραφήσεται] 
κατασκαφησεται  Α  |  Μηδια  Α  |  μηθεν  Ν*  μη  ονθεν  Κ0*  5  εω?]  ως  Α  | 
οίκοδομηθήσεται]  +  εις  πάσας  τας  γε\νεας  τον  αιώνος  οικοδομή  (δεη  Γ3.δ)  Β3ΐ)ΐηδ: 
+  ει$|  πάσας  τας  γενεάς  τον  αιωνος']  οικοδομή  Α  |  ενδοξω  ΒΧ}Α  7  κατο- 
ρνξουσιν]  και  κατορνξωσιν  Α 
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ΤΩΒΕΙΤ XIV  II 

7  τά  είδωλα   αυτών    7 και  εύΧογήσουσιν  πάντα  τα.  εθνη   Κνριον.  Β 
και  ό  λαό?  αυτόν   έζομοΧογήσεται  τω  θεω,  και  νψ-ώσει  Κνριος 
τον  Χαον  αντον·   και  χαρησονται   πάντες  οι  άγαπώντες  Κνριον 
τον  θεόν  έν  άΧηθεία  και  δικαιοσύνη,  ποιοϋντες  εΧεος  τοις  άδεΧφοίς 

-13)  8  ημών.     8 και  νυν,  τέκνον,  απεΧθε  από  Νινευή,  οτι  πάντως  εσται  α 
9  έΧάΧησεν  6  προφήτης  Ίωνάς.     9σν  δε  τηρησον  τον  νόμον  και  τά 
προστάγματα,  και  γςνον  φιΧεΧεήμων  και  δίκαιος,  Ίνα  σοι  καΧώς 

το  ην.     10 και  θάψον  με  καΧώς,  και  την  μητέρα  σον  μετ   εμον,  και 
-         μηκέτι   ανΧισθήτε   εϊς  Νινενή.    τέκνον,   'ίδε  τ'ι  έπο'ιησεν   *  Αδάμ 

Άχιαχάρω  τω  θρέψαντι  αντόν,  ως  εκ  τον  φωτός  ηγαγεν  αντον 
€Ϊς  το  σκότος   και  οσα  άνταπέδωκεν  αντώ·  και  Άχιάχαρον  μεν 
εσωσεν,  έκείνω   δε  το  άνταπόδομα  απεδόθη,  και  αυτός  κατέβη 
εις  το  σκότος.     Μανασσής  έποίησεν  εΧεημοσννην,  και  έσώθη  εκ 
παγίδας  θανάτου  ης  επηξεν  αντώ,    Αδάμ   δε   ένέπεσεν   εις  την 

ιι  παγίδα   και  άπώΧετο.     "και   ννν,   παιδία,  Ίδετε  τι  ελεημοσύνη 
ποιεί  και  δικαιοσύνη  ρνεται.     και  ταντα  αντον   Χεγοντος  έξέ- 
Χιπεν  αντον  η  ψυχή  επί  της  κΧίνης'  ην  δε  ετών  εκατόν  πεντή- 

7  7  καΐ  εύλογήσονσιν  τον  θεόν  του  αιώνος  έν  δικαιοσύνη,    πάντες  οί  υιοί  του  Ν 
Ισραήλ  οί  σωζόμενοι  έν  ταΐς  ήμέραις  έκείναις,  μνημονεύοντες  τον  θεου  έν 
άληθεία,  έπισυναχθήσονται  καϊ  ήξουσιν  εις  "Ιερουσαλήμ,  και  οίκήσονσιν  τον 
αιώνα  έν  τη  γή  Αβραάμ  μετά  ασφαλείας,  και  παραδοθήσεται  αύτοίς'  και 
χαρησονται  οί  άγαπώντες  τον  θεόν  έττ  αληθείας,  καϊ  οί  ποιουντες  την  άμαρ- 

9  τίαν  και  την  άδικίαν  έκλείψουσιν  άπο  πάσης  της  γης.  9 και  νυν,  παιδία, 
έγώ  ϋμίν  έντέλλομαι,  δονλεύσατε  τφ  θεώ  έν  άληθεία  καϊ  ποιήσατε  το 
άρεστόν  ένώπιον  αυτού"  καϊ  τοις  παιδίοις  ύμών  έννποταγήσεται  ποιείν 
δικαιοσύνην  καϊ  έλεημοσύνην,  και  Ίνα  ώσιν  μεμνημένοι  του  θεου  και  εΰλογώσιν 

8  το  όνομα  αύτοΰ  έν  παντί  καιρφ  έν  άληθεία  καϊ  ολη  τη  ίσχύι  αυτών.  8 και 
ίο  νυν  σύ,  παιδίον,  έξελθε  έκ  Νινενή  και  μη  μείνης  ώδε.     10  έν  η  άν  ημέρα 

θάψης  την  μητέρα  σου  μετ  έμοΰ,  αύτη  τη  ημέρα  μη  αύλισθής  έν  τοΐς  όρίοις 
αυτής·  ορώ  γαρ  οτι  πολλή  αδικία  έν  αύτη  και  δόλος  πολύς  συντελείται  έν 
αυτή  και  ούκ  αίσχύνονται.  ΐδε,  παιδίον,  όσα  Ναδά/3  έποίησεν  ' Αχεικάρφ  τφ έκθρέψαντι  αύτόν,  ούχί  ξών  κατηνέχθη  εις  τήν  γήν ;  και  άπέδωκεν  ό  θεός 
τήν  άτιμίαν  κατά  πρόσωπον  αύτοΰ'  καϊ  έξήλθεν  εις  τό  φώς  Άχίκαρος,  και 
Ναδά/3  είσήλθεν  είς  τό  σκότος  του  αιώνος  ότι  έ'ζήτησεν  άποκτεΐναι  Άχεί- καρον.  έν  τφ  ποιήσαί  με  έλεημοσύνην  έξήλθεν  έκ  της  παγίδος  του  θανάτου 
ήν  έπηξεν  αύτφ  Ναδά/3,  καϊ  Ναδά/3  'έπεσεν  εις  τήν  παγίδα  του  θανάτου 

ιι  και  άπώλεσεν  αύτόν.  11  καϊ  νυν,  παιδία,  ϊδετε  τί  ποιεί  έλεημοσύνη  καϊ 
τί  ποιεί  άδικία,  οτι  άποκτέννει.     καϊ  ιδού  ή  ψνχή  μου  εκλείπει,    και  ίθηκαν 

7  Κνριον  ι°]  ρΓ  τον  Α         8  πα\τως  Β         9  γενου]  γίνου  Α  |  ην]  η  Β1*  Α  Α 
10  ευ  ι°]  εν  Α  \  Αδαμ]  Αμαν  Λ  (ϋΐί>)  |  το  σκότος  ι°]  οπι  το  Α  |  Αχιαχαρος  Α  \ 
εσωσεν]  εσωθη  Α  |  πακιδοΣ,  πακιδα  Κ*  (παγ.  £\0Λ  βϊδ)  11  και  2°]  +  τι 
Α  |  ε£ελεΐ7τει>  Α 
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XIV  12 ΤΩΒΕΙΤ 

Β  κοντά  οκτώ·  και  εθαψεν  αυτόν  ένδόξως.  12Κα\  οτε  απίθανων  ΐ2  (14) 
"Αννα,  εθαψεν  αντην  μ€τά  τον  πατρός  αντον·  άπηλθεν  δε  Ύωβίας 
μετά  της  γνναικός  αντον  κα\  των  ν'ιών  αντον  είς  'Έκβάτανα  προς 
'Ραγονηλ  τον   πενθερόν    αντον.     13  και   ε'γηρασεν    εντίμως,    και  13  (15) 
εθαψεν  τονς  πενθερονς  αντον  ενδόζως,  και  εκληρονόμησεν  την 

ονσίαν   αντών  και  Ύωβεϊτ  τον   πατρός  αντον.     Ι4καί  άπέθανεν  14  (ιό) 
ετών  εκατόν  επτά  εν    Έκβατάνοις  της  Μήδειας.     15 και  ήκονσεν  15  - 
πρ\ν  η  άποθανείν  αντον  την  άπωλίαν  Νινενη  ην  -ηχμαλώτισεν 
Ναβονχοδονοσόρ  και    Ασνηρος·   εχάρη   προ  τον  άποθανείν  επί 
Νινενή.  άμην. 

Κ  αντον  έπι  την  κλ'ινην  και  άπέθανεν  και  έτάφη  ένδόξως.  12  Και  οτε  ΐ2 
άπέθανεν  η  μητηρ  αϋτοΰ  'έθαψεν  αύτην  Ύωβείας  μετά  του  πατρός  αύτοΰ, 
και  άπηλθεν  αυτός  και  η  ̂ υνη  αύτοΰ  είς  Μηδείαν  και  φκησεν  έν  'Έ,κβατανοις 
μετά'Ρα*γουήλου  του  πενθεροΰ  αύτοΰ.    Ι3καΐ  έγηροβόσκησεν  αύτούς  έντίμως·  13 
και  'έθαψεν  αύτούς  έν  'Έκβατάνοις  της  Μήδειας,  και  έκληρονόμησεν  την  οίκίαν 
'Ραγουηλου  και  Ύωβειθ  του  πατρός  αύτού.    ̂ και  άπέθανεν  ετών  εκατόν  14 
δέκα  επτά  ένδόξως.    15και  ειδεζ;  και  ηκουσεν  προ  του  άποθανείν  αύτόν  την  15 
άπωλίαν  Νινευή,  και  εϊδεν  την  αίχμαλωσίαν  αύτης  άγομένην  εις  Μηδείαν  ην 
ηχμαλώτισεν  Άχιάχαρος  ό  βασιλεύς  της  Αηδίας,    και  εύλόγησεν  τον  θεόν  έν 
ττάσιν  οΐς  έποίησεν  έπι  τους  υιούς  ~Νινευή  και  Άθουρείας·   έχάρη  πριν  του άποθανεΐν  έπΙ  Νινευή,  και  εύλό^ησεν  Κύριον  τον  θεόν  εις  τούς  αιώνας  τών 

'  αιώνων,  άμην. 

Α       12  οπι  αυτού  3°  Α  14  επτά]  ρΓ  είκοσι  Α  |  Μ7?δια$  Α  15  απω- 
λειαν  Β5(νίάΆ  |  ηχμαλωτευσεν  Α  |  Αχιαχαρος  Κ*]  Ήαβονχοδονοσορ  κ  Ασσυ- 
ηρος  Κ  ε·3  |  Ασουηρος  Α  |  Αθουρειας  Κ*]  Ασυερος  Κ0-3  |  εχαρη]  ρΐ'  και  Α διΛδΟΓ  Ύωβειτ  ΒΑ  Ύωβειθ  Ν 
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ΕΣΔΡΑΣ  Α 

ΕΣΔΡΑΣ  Β 

ΤΑΛΜΟΙ 

παροιμιαι 

εκκλησιαστής 

ΑΣΜΑ 

ΙΩΒ 

ΣΟΦΙΑ  ΣΑΛΩΜΩΝΟΣ 

ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 

ΕΣΟ  Η  Ρ 

ΙΟΥΔΕΙΘ 

ΤΩΒΕΙΤ 

5ΕΡΤ.  II. 
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ΑΡΡΕΝϋΙΧ 

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  Α 

I  ίο  7«7α?  Β*  (7*7·  Β13)  II  29  Ύ€' 
νεσις  Α  ||  32  πολλακης  Α*  (παλλ. 
Α3)  ||  46  ττα'ιδιω  Β*  (ττεδ.  Β3*3)  Α III  23  ΤΡ15  Α 

IV  2  ̂ ενεσις  Α  ||  23  κατωκεισαν  Α  || 
27  τρ«  Α  ||  32  επαυλιχ  Α 
V  ι8  χβιλ.  Β  (ΐίειη  2ΐ  φΐαίει-)  || 

2θ  κατεισχυσαν  Β*  (κατισχ.  Β3)  || 
23  ημισις  Α 

VI  32  λιτουργ.  Β*  Ηδ  (λειτ.  Β*) 
Α  :  ΐίειτι  ̂ -8  II  49  ε&ΐ-λασκεσ  θ  αι  Β 
εξιλασκαισθαι  Α  ||  56  παίδια  Α  |  αυ- 

τής] αυ\αυτης  Α 
VII  2  χειλ.  Β  (ΐΐεπι  4>  5>  7>  9>  ΧΙ> 

40)  ||  6  τρυ  Α  ||  9  76,,ε(η5  Α  II  4°  €Κ~ 
λετοι  Β*  (εκλεκτοί  Β3ΐ)) 

VIII  3      (2°)  Β6άίί  ||  2  8  -γενεσις  Α 
IX  ι  συλλοχισμος  Β3ΐ)Α  ||  9  76ϊ>6' 

σι$  Α  (ΐΐεπι  34)  II  Γ3  Χίλιοι  Β  |  λι- 
τουρ^ιας  Β*  (λειτ.  Β3^)  \ιτουρ~/ειας 
Α  ||  19  λιτουργιας  Β*  (λειτ.  Β35)  Α  || 22  πιστι  Α  (ϊΐεηι  26,  31  [επηι  Κ])  || 
27  κλιδων  Α  ||  28  λιτουργιαϊ  Β*  (λειτ. 
Β3ΐ))  ΝΑ  ||  32  αιτοιμασαι  Α  ||  38  έμ- 

μεσα» (ι°)  Α 
Χ  ι  ο/34  ΝΑ  ||  4  αίρορτι]  εροντι  Ν  | 

εμπεξωσιν  Ν  |  αιρων]  ερωι*  Ν  (ίΐεηα 
5)  ||  6  τρι$  ΝΑ  ||  7  αυλω^ει  Β*15  (-νι 
Β30)  ||  9  αιτεστιΚαν  Ν  ||  ι4  απεκτινεν 
Ν  |  βασιλιαν  Ν 

XI  3  εχρεισαν  Β  ||  5  τολευ  Λ  || 
ίο  κατεισχυοντες  Β#1)  (κατισχ.  Β30)  || 
13  κρειθων  Β  ||  15  σπηλεον  Ν  ||  ι8  τρυ 
Α  (ϊΐεΐΏ  19)  |  εσττισεν  ΝΑ  ||  19  ειλεω$ 
ΒΝ  |  πιομε  Ν  ||  23  νφενοντων  Ν  | 
απεκτινεν  Ν  ||  25  τρυ  ΝΑ  ||  26  δυ/^α- 
μαιω//  Α 

XII  ι  σφενδονητε  Ν  ||  8  Ουραίους 
Α  ||  14  μεικρος  Β*  (μικρ.  Βα1>)  |  χειλ. 
Β  (ΐίειτι  2ο,  24  [αιηι  Ν],  25,  26,  27, 
29»  3°»  3'»  33»  34  1>ίδ,  35,  36>  37)  II 
ι§  διαβαντες]  μαβ.  Β''ν'α  |  κρηπειδα 

Β*  (κρηττιδα  Β13)  ||  17  χι/χκ  Ν  ||  ι8  ιρτ;- 
ϊί7  (3°)  Ν  ||  19  έλθιν  Ν  ||  23  βασιλιαν 
Ν  ί|  28  εκοσι  Α*  (εικ.  Α?)  ||  29  τρις 
Ν  |  πλιστον  Ν  ||  32  ̂ εινωσκοντες  Β* 
(7^·  Β·3)  ||  38  ιρψικη  Ν  ||  39  ΤΡ«  Α  | 
πεινοντες  Β*  (την.  Β13)  ||  40  ελεο;>  Α 

XIII  2  υμειν  Β*  (υμιν  Β3ΐ))  |  αττο- στιλωμεν  Ν  ||  8  δυναμι  Α  \\  9  εξετινεν 
Ν  |  κατασχιν  Β*  (-σχειν  Β313)  |  ε£ε- κλεινεν  Β  ||  ίο  ε/α  Ν  |  εκτιναι  Ν  || 
13  εξεκλεινεν    Β*    (εξεκλιν.    Β1")  || 
14  τρυ  Α XIV  ι  απεστιλεν  Ν  ||  8  εχρεισθη 
Β  |  ζήτησε  Ν  ||  ίο  χιραί  Ν  (Ιηδ)  || 
11  εις]  ις  Β*  (ευ  Β3»3)  |  χιρι  Ν  || 
12  κατεκαυσε  Ν  ||  1 5  συνσισμου  ΝΑ  || 
ι6  ενετιλατο  Ν 
XV  2  κειβωτ.  Ν  (ΐίεπι  23  [ι°],  24 

[ι°],  25,  27)  |  λιτού  ρ-γειν  Β*  (λειτ. 
Βα1))  Ν  ||  13  Β*  (ημιν  Β3*3)  || 
15  ενετειλατο  Ν  ||  26  κρειους  Β* 
(κριού*  Β13)  ||  27  αιροιτεϊ]  εροντες  Ν  || 
28  αναφωνουνταις  Α  ||  29  πεζοντα  Ν 

XVI  ι  εμμεσω  Α  \\  \  λιτού  ργουντας 
Β*  (λειτ.  Β3ΐ>)  |  αοΌ/  Ν  (ίίεηι  7,  37» 
41)  II  1 5  ενετιλατο  Ν  ||  19  εσμεικρυν- 
θησαν  Β*  (εσμικρ.  Β'3)  ||  2  1  βασιλις 
Ν  ||  2  2  αφησθαι  Α  \  χρειστων  Β* 
(χριστ.  Β'')  Ν  |  ττονηρευεσΟαι  ΝΑ  || 
20  ιδωλα  Ν  ||  27  ε7τε^05  Ν  ||  33  κΡ€ί' 
ναι  Β  ||  34  ελαιοϊ  Α  (ίίειη  41)  II 
37  λιτουρΊειν  Β*  (λειτ.  Βα1))  ΝΑ  || 
4θ  αναφεριν  Ν  ||  42  αναφωνιν  Ν 

XVII  ι  κειβωτος  Ν  ||  4  οικοδομησις 
Ν  ||  6  ιτοιμενιν  Ν  ||  7  ̂Ρ'ϊ  Ν  ||  9  ̂· 
σο/^ε  Ν  |  ταπινωσε  Ν  ||  ίο  εταπινωσα 
Ν  ||  ιι  εστε  Ν  (Ηδ)  II  13  ελακκ  Α  || 
17  εσμεικρυνθη  Β*  (εσμικρ.  Βι>) XVIII  3  επίστησε  Ν  ||  4  Χείλια 
ΒΝ  |  χειλιαδαϊ  1°  ΒΝ  |  χειλιαδαϊ  2° 
Β  ||  5  βοήθησε  Ν  ||  6  φαιροντας  Α  || 
ίο  αττεστιλεν  Α  ||  12  χειλιαδα$  Β 
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ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  Β 

[αρρ. 
XIX  ι  έλαιο*  (ι°)  Α  |  αττεστϊλεν  ̂  

(ίίεηα  3»  4»  5»  6,  8)  ||  5  ατταγγιλαι 
Χ  |  ητειμωμενοι  Β*  (ητιμ.  Β13)  καθει- 
σατε  Κ  |  ανατιλαι  Κ  ||  6  χειλ.  Β  (ίίεπι 
ι8)  |  καιππευ  Β*  (και  ιππ.  Β313)  || 
9  7ταιδιω  Β*  (πεδ.  Β3)  ̂   ||  19  7τεδε$  Α 
XX  ι  ετι  Α  ||  2  τειμιος  Β*  (τι/α. 

Β13)  ||  4  εταττινωσεν  Α  ||  7  ωνιδισεν  Α 
XXI  ι  εττεσισεν  Α  ||  5  Χ6'λ.  Β  (ίει- : 

ίίεπι  14)  II  6  κατεισχνσεν  Β*  (κατισχ. 
Β5)  ||  12  λει/ιου  Β*  (λι/Α.  Β5)  |  τρυ 
Α  |  αττοστιλαντι  Α  ||  13  οικτιρμοι  Β13 

XXII  14  Χ^λ.  Β  (ίεΐ")  ||  15  τεχνειται 
Β*  (τεχπτ.  Β15) 

XXIII  3  χε'λ.  Β  (ίίεπι  4  5)  II 
9  τρυ  Α  (ίίεπι  23)  II  13  λιτονρΎ.  Β* 
(λείτ.  Β313:  ίΐβιη  24  [  οιιπι  Α],  2 6, 
28  ΐ)Ϊ5  [2°  ειιπι  Α],  32) 
XXIV  3  λιτουργιαν  Β*  (λειτ.  Β3*3 : 

ίίειη  19)  λιτονργειαν  Α  \\  19  λειτονρ- 
*γειαν  Α 
XXV  7  συνβιωρ  Β*  (συι>ιωί>  Β13)  || 

8  μεικοον  Β*  (μικρ.  Β13)  |  τελιών  Α 
XXVI  12  λιτονργειν  Β*  (λειτ.  Β3ΐ>)  | 

13  μακρόν  Β*  (μικρ.  Β3*3)  ||  ι8  τρ«  Α  || 
20  χειλ.  Β  (ίίεπι  30,  32)  ||  29  διακρει- 
νειν  Β*  (διακριν.  Β13)  ||  30  λιτονρ^ειαν 
Β*  (λειτονρ-γειαν  Β3  λειτονργιαν  Β13) 

Α  ||  31  Τ6"60"15  Α XXVII  ι  χειλ.  Β  (Ηδ:  ίίεπι  2,  4, 
5,  7>  8,  9»  ιοι  ιι,  12,  13,  14,  ΐδ)  I 
λιτονρ-γονντες  Β*  (λειτ.  Β3*3)  |  διαι- 

ρέσει] διαιρεσίϊ  Α  |  διαιρεσυ]  δια- 
ρεσευ  Α  ||  24  αριθμιν  Α  ||  28  ελεωνων 
Β*  (ελαίων.  Β3*3)  |  συκαμεινων  Β* 

(συκαμ«\  Β313) XXVIII  ι  χειλιαδω^  Β  ||  2  εμμεσω 

Α  |  επιτηδια  Α  ||  II  εξειλασμον  Β* 
(ε£ιλ.  Β13)  ||  12  παραδι-γμα  Α  ||  13  λι- 
τονρ·για$  Β*  (λειτ.  Β3*3)  |  Χιτονργησι- 
μων  Β*  (λειτ.  Β313)  Α  ||  2θ  Χιτονρ^ια% 
Β*  (λειτ.  Β3*3)  Α  |  ειλασμον  Β*  (ιλ. 
Β13)  ||  21  λειτονργειαν  Α 
XXIX  2  τειμιον  Β*  (τιμ.  Β13)  || 

4  χειλ.  Β*  Βίδ  (ίίεπι  6,  7  ηααίει·,  2ΐ 
16γ)  |  ειερου  Α  ||  5  τεχρειτωρ  Β*  (τεχ- 
ιίτ.  Β13)  ||  1 2  κατεισχυσαι  Β*  (κατισχ. 
Β13)  ||  2  2  εχρεισαν  Β*  (εχρισ.  Β*3) 

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  Β 

I  2  χειλ.  Β  (ίίεπι  6,  14  βίδ)  || 
7  ννκτει  Α  ||  15  σνκαμεινονς  Β*  (συ- 
κα/ι»\  Β13)  ||  ι6  τειμη  Β*  (τι/α.  Β13) 

II  2  χειλ.  Β  (ίει·:  ίίεπι  ίο  ίεΓ,  17 
ΐ)ίδ,  ι8  ίεΓ)  ||  4  αναφαιρειν  Α  ||  6  ισχι/σι 
Α  ||  ίο  σειτον  Β*  (σιτ.  Β13:  ίίεπι  15)  | 
κρειθων  Β*  (κρι#.  Β15)  ||  12  επιστα- 

μένο» Α^ν[ά  ||  15  κρειθψ  Β*  (κρι0. 
Β13)  ||  ι6  χριαν  Α 

III  6  τει/αου  Β*  (τι/α.  Β13) 
IV  4  τρυ  (ι°)  Α 
V  9  αναφοραιων  Α  ||  13  ελαιο?  Α  || 

14  Χιτονρ^ειν  Β*  (λειτ.  Β3ΐ3<νί<3>) 
VI  13  εμμεσω  Α  ||  21  ειλεω?  Β* 

(ιλ.  Β13:  ίίεπι  25,  27,  39)  II  2%  λειμο* 
Β*  (λι/ι.  Β13)  |  θλειψη  Β*  (ΘΧιψ.  Β13)  || 
29  δεήσεις  Α  ||  30  *γεινωσκει$  Β*  (γιρ. 
Β13)  II  32  βραχειονα  Β*  (βραχίονα  Β13) 

VII  3  «λαιο*  Α  (ίίεπι  6)  ||  5  Χ«- 
λιαδεί  Β  |  ενεκενισεν  Α  ||  14  ειλεω$ 
Β*  (ιλ.  Β13)  ||  19  αποστρεψηται  Α  \ 
λατρενσηται  Α 

VIII  2  κατωκεισενΑ  ||  3  κατεισχνσεν 
Β*  (κατισχ.  Β13)  ||  5  μοκλοι  Β*  (μοχλ. 
Β313)  ||  8  καταλιφθεντων  Α  ||  14  λ'- 

τονργια$  Β*  (λειτ.  Β3ΐ))  λειτουρ7«α$ 
Α  |  λιτονρ-/ειν  Β*  (λειτ.  Β3Ϊ>)  ||  ιό  ετε- λιωσεν  Α 

IX  ι  τειμιον  Β*  (τιμ.  Β13:  ίίειη  9, 
ίο)  ||  4  ΧιτονρΎων  Β*  (λειτ.  Β313)  || 5  αληθεινος  Α  ||  ιι  πενκεινα  Α  || 
25  Χ«λ.  Β*  βίδ  (χιλ.  Β?)  |  θηλιαι 
Α  ||  27  σνκαμεινονς  Β*  (σνκαμιν.  Β13)  | ταιδινη  Α 

Χ  6  βούλεσθαι  Α  (ίίειη  9)  II  ίο  μει- 
κρο5  Β*  (μικρ.  Β3ΐ)) XI  ι  χειλ.  Β*  (χιλ.  Β»)  ||  5  ηχψ 
ρευ  Α  (ίίεπι  ίο)  ||  12  κατεισχυσ.  Β* (κατισχ.  Β13:  ίίειη  17  Βίδ)  ||  14  Αευ- 
ειτε  Α  |  λιτονργειν  Β*  (λειτ.  Β?) 
XII  7  μακρόν  Β*  (μικρ.  Β3*3)  || 

13  κατεισχνσεν  Β*  (κατισχ.  Β11)  || 
15  αιττολεμει  Α 

XIII  3  χβιλ.  Β*  (χιλ.  Β?  1)15:  ίίειη 
17)  ||  4  °Ρ4  Α  ||  9  κρειοι$  Β*  (κριοις  Β13)  | ε~γ*ινετο  Β*  (ε-γιν.  Β5)  ||  ίο  λιτονρ- 
Ύονσιν  Β*  (λειτ.  Β3  <νίά> 13 )  ||  ι8  κατει- 
σχυσ.  Β*  (κατισχυσ.  Β3Ϊ):  ίίειη  2ΐ) 

XIV  3  σννετρειψεν  Β  \\  6  ττολυ  Α  | 
τιχηρεις  Α  ||  7  μοκλον*  Β*  (μοχλ. 



ΑΡΡ.] ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  Β 

Β*13)  ||  8  χειλ.  Β*  (χιλ.  Β?  Ηδ)  || 
ίο  φαρα~/-/ει  Α  ||  ιΐ  κατεισχυσ.  Β* 
(κατισχ.  Β3ΐ}  ΐ>ίδ) 
XV  ι  εγκαταλειψι  Α  |]  3  αληθεινω 

Α  ||  6  θλειψει  Β  ||  8  κατεισχυσεν  Β* 
(κατισχ.  Βη1))  ||  ίο  ετι  Α  ||  ιι  βπτα- 
κισχειλ.  Β  ||  ιό  λιτουργουσαν  Β*  (λειτ. ΒΕΙ>) 
XVI  9  κατεισχυσαι  Β*  (κατίσχ. 

Β3)  ||  ι4  κλβΜ^ί  Β*  (κλι*.  Β13) 
XVII  ι  κατεισχυσεν  Β*  (κατισχ. 

Β3*5)  ||  7  Α  ||  ιι  κρειους  Β*  (κριου? 
Β13)  |  επτακισχειλ.  Β*  (επτα/ασχιλ. 
Β?)  ||  14  χειλ.  Β*  (χιλ.  Β?βΐδ:  ίίειη 
15,  ι6,  Ι7>  ΐ8)  ||  19  λιτονμγουντες  Β* 
(λειτ.  Βαΐ3) 

XVIII  7  ̂ μεισησα  Β*  (ερισ.  Β13)  || 
20  θλειψεως  Β*  (0λι^.  Β13  Μδ)  ||  30  μει- 
κροι>  Β*  (μικρ.  Β15) 
XIX  2  μεισουμει/ω  Β*  (μισ.  Β13) 

Α  ||  6  κρεινετε  Β  κρίνεται  Α  ||  8  κρει- 
νειν  Β  ||  ίο  διαστελεισθαι  Α  |  αμαρ- 
τησεσθαι  Α 
XX  9  λειμο*  Β*  (λιρ.  Β13)  |  θλει- 

ψεω$  Β*  (0λιι/>.  Β13)  ||  ίο  ε£εκλε«/αι/ 
Α  ||  ιι  εττειχιρουσιν  Α  ||  15  φοβεισθαι 
Α  ||  ι6  ευρησεται  Α  ||  2θ  εμτπστευ- 
σεσθαί  Α  \  ευοδωθησεσθαι  Α  ||  21  έ- 

λαιο* Α  ||  2 3  εκτρειψει  Β*  (εκτριψ. 
Β1*)  ||  25  τρυ  Α  ||  32  εζεκΚεινεν  Β* 
(ε£εκλα>.  Βϋ)  Α 
XXI  3  τετ ενχεισ μένων  Β  ||  17  μει- 

κροτατοϊ  Β*  (μικρ.  Β3·3) 
XXII  ι  ρεικρο»;  Β*  (ρικρ.  Β*)  || 

7  χρειστον  Β*  (χριστ.  Β13)  ||  ιι  κλεί- 
δων Β*  (κλιι/.  Β5) 

XXIII  4  ποιησεται  Α  ||  6  λιτουρ- 
γου^τεί  Β*  (λειτ.  Β3,1*)  Α  ||  ίο  ωμειας 
(2°)  Α  ||  II  εχρεισαν  Β*  (εχρισ.  Β1») 
XXIV  14  λιτουργικα  Β*  (λειτ.  Β3»3) 

Α  ||  2θ  τταραττορευεσθαι  Α  |  ευοδωθη- 
σεσθαι Α  ||  2  2  ελαίου*  Α  |  ιψεινατω 

ν>*(κριν.  Β*1)  ||  25  κλεινής  Β*  (κλιι/.Βι') 
XXV  5  Χ«λ·  Β*  (χιλ.  Β*:  ίίειη 

6)  ||  ιι  κατεισχυσεν  Β*  (κατισχ. 
Β3ΐ))  |  χειλ.  Β  (ίίεπι  12,  13)  II  13  τρ* 
Α  ||  ΐ6  μαστει·^ωθη%  \\*  (μαστι-γ.  Β1*)  | 
"γεινωσκω  Β*  ('γιν.  Β^)  ||  19  βάρια  Α  \\ 
24  σνμμειξεων  Β*  (συμμιξ.  Β13)  || 
26  ουχ  ]ί*  (ουκ  Β3ΐ)) 
XXVI  7  κατεισχυσεν  Β*  (κατισχ. 

Β3ΐϊ:  ίίεπι  8,  ρ)  II  1 2  γειλ.  Β*  (ίίειη 

13  1)ϊδ)  ||  15  κατεισχυσεν  Β  (ίίεηι  ι6)  || 
2ΐ  κρεινων  Β*  (κριν.  Β13)  ||  23  παι- διω  Α 

XXVII  3  ™Χ'  Β*  (-χει  Β3*>)  Α  || 
5  κατεισχυσεν  Β*  (κατισχ.  Β3*3:  ίίειη 
6)  |  χειλ.  Β  (βίδ)  |  κρει^ωι/  Β*  (κριθ. Β3ΐ>) 

XXVIII  8  χειλ.  Β  ||  ίο  ουχ  Β* 
(ουκ  Β3ΐ))  ||  19  εταττινωσεν  Α  ||  23  κατ- 
εισχυσουσιν  Β*  (κατισχ.  Β313)  ||  24  ε- κλισεν  Α 

XXIX  1 1  \ιτουρ*γ.  Β*  (βίδ  :  λειτ. 
Β3*3)  ||  21  κρειους  Β*  (κριούς  Β5:  ίίειη 
22)  |  χιμαρρους  Β*  (χιμαρου?  Β13)  χει- 
μαρρους  Α  ||  23  χιμαρρους  Β*  (χιμα- 
ρουϊ  Β13)  Α  ||  24  ε^ειλασαϊ'το  Β*  (ε£ιλ. 
Β*>  Ιήδ)  ||  ιι  κρειοι  Β*  (κριοί  Β13)  || 
33  τρισχειλια  Β 
XXX  3  οι,κ  Α  ||  7  Ύ^νεσθε  Β* 

(γΐί'·  Β13)  ||  14  ερρειψαν  Β*  (ερριψ. 
Β13)  ||  ι8  ε£ειλασ<?ω  Β*  (εξιλ.  Β*>)  || 
24  χειλ.  Β  (φΐαίει-) 
XXXI  ι  συνετρειψαν  Β*  (συνετριψ. 

Β13)  ||  2  λιτουργ.  Β*  (λειτ.  Βα1>  Μδ: 
ίίεπι  4)  II  4  κατεισχυσουσιν  Β* 
(κατισχ.  Β13)  ||  5  σειτου  Β*  (σιτ. 
Β5)  ||  15  μεικρου  Β*  (μικρ.  Β1»)  || 
ΐ6  λιτουρΊίαν  Β*  (λειτ.  Β3*3)  Α 
XXXII  3  συνεττεισχυσα^  Β*  (συϊ>ε- 

7τισχ.  Β313)  ||  \  κατεισχυσ.  Β*  (κατισχ. 
Β313:  ίίειη  5  βίδ)  ||  5  προτιχισμα  Α  || 
7  ανδριζεσθαι  Α  \\  8  βραχίονες  Β* 
(βράχων.  Β'3)  ||  1 1  λειμον  Β*  (λιμ. 
Β13)  ||  13  "/νωσεσθαι  Α  ||  15  πιστεύεται 
Α  ||  ;7  οί'ΐδί^εΗ'  Α  ||  2ΐ  εξετρειψεν 
Β*  (εξετριψ.  Β'3)  ||  20  εταττινωθη  Α  || 
27  τειμιου  (τιμ.  Β13)  ||  2  8  σειτου  Β* 
(σιτ.  Β13)  ||  29  7τολι?  Α  ||  32  ελαίου  Α  || 
33  τειμηρ  Β*  (τιμ.  Β13) XXXIII  ιι  ττεδαυ]  τταιδεϊ  Α  || 
23  εταττινωθη  (ι°)  Α 
XXXIV  2  εξεκλεινεν  Β*  (εξεκλιν. 

Β13)  Α  ||  4  (Τυνετρειψεν  Β*  (συνετριψ. 
Β13)  |  ερρειι/ζεν  Β*  (ερριψ.  Β13)  ||  8  ετι 
Α  ||  ίο  κατεισχυσαι  Β*  (κατισχ. 
Β1?1))  ||  26  ερειται  Α  \\  27  εταπινωθης 
(ι°)  Α  ||  3ο  ρ-εικρου  Β*  (ρικρ.  Β13)  || 
33  εξεκλεινεν  Β*  (ε/ςεκλιΐ'.  Β'') 
XXXV  2  κατεισχυσεν  Β*  (κατισχ. 

Β313)  ||  3  λιτουρ-γ.  Β*  (λειτ.  Β3ΐ>:  ίΐεπι 
ίο  [εαπι  Λ],  ι6)  ||  5  διαιρεσυ  Α 
(ΐΐεπι  ίο)  ||  7  Χί1^.  Β  (βίδ:  ίΐεηα  8, 
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ΕΣΔΡΑΣ  Α 

[ΑΡΡ. 
9)  |  τ/045  Α  ||  14  αιτοιμασαι  Α 
15  κεινεισθαι  Β*  (κιν.  Β13)  Α 22  παίδιω  Α 

XXXVI  ι  εχρεισαν  Β*  (εχρισ.  Β13) 

||      8  ουχ  Β*  (ουκ  Β3?ϊ>)  ||  13  κατείσχι/σεν 
||      Β*  (κατισχ.  Β*13)  ||  17  εφισατο  Α  |] 

ΐ8  μεικρα  Β*  (μικρ.  Β&ΐ3)  ||  2θ  α7τω- 
||        Κ€ί<Τ€ν  Α 

ΕΣΔΡΑΣ  Α 

I  4  αιτοιμασατε  Α  (ίίειη  6)  |  με- 
*γαΧιοτητα  Α  ||  7  Χ6'λ·  Β  (1)15 :  ίίειη. 
8,  9  βίδ)  I  βασιΧεικων  Β*  (-Χικων 
Β13)  |  ιερευσειν  Α  ||  27  τταιδιω  Α  || 
-28  λειαν  Β*  (λίαν  Β5)  ||  32  ετών] 
αιτών  Α  ||  33  τρεις']  τρ«  Β*  (τρεις Β&(ίοη)ΐ))  ||  αττηρισατο  Α  ||  47  ι6_ 
ραιων  Α  ||  48  εφιδετο  Α  ||  50  εφισαν- 
το  Α  ||  51  βασιΧεικας  Α  ||  52  τίχ*?  Α 

II  6  βοηθιτωσαν  Β*  (βοηθειτ.  Β*13)  || 
12  χειλ.  Β  (ίεΓ :  ΐίεηι  13)  ||  ι6  π-ροσ- 
πειπτοντα  Β*  (προσπιπτ.  Β13:  ϊΐεπι 
2ΐ)  ||    ΐ8  €7ΓΙ  Β*  (67Γ61  Β**3)  ||  20  Τίχη 
Α  ||  21  γραμματι  Ανίά  ||  25  μεχρει  Α 

III  2  μεχρει  Α  ||  5  επινεικια  Β* 
(-νικια  Β5)  ||  6  7Γ6ίϊ/ε4ί/  Β*  (ττιν.  Β13)  | 
χρυσοχαΧεινον  Β*  (-χαλιν.  Β13)  || 
8  ττροσκαιφαΧαιον  Α  ||  9  κράνη  Β* 
(κριν.  Β13)  |  τρις  Α  |  νεικος  Β*  (νικ. 
Β*13)  ||  II  νττερισχυι  Α  ||  12  νεικα  Β* 
(νικ.  Β3*3)  ||  17  νττερισχυι  Β*  (-σχυει 
Β313)  ||  19  οφιΧημα  Α  ||  21  7Γειι/ωο-ιν 
Β*  (ττιν.  Β15)  ||  23  ουκ  Β*  (ουχ  Β3*)  | 
εσει*γησεν  Β*  (εσι~γ.  Β13) 

IV  2  ουκ  Β*  (ονχ  ΒΕΪ3)  ||  3  νττερ- 
ισχυί  Β*ν[ά  (-σχυει  ΒάΧ))  ||  5  νεικησω- 
σιν  Β*  (νικ.  Β313)  ||  ίο  πεινει  Β*  (πιν. 
Β13)  ||  12  ουκ  Β*  (οι/χ  ΒΕΐ3)  Α  |  υττερ- 
ισχυι  Β*  (-σχυει  Β3ΐ>)  I  εσε^ησεν  Β 
(εσι-γ.  Β13)  ||  14  ισχυι  Β*  (-σχυει  Β3*5)  || 
ΐ6  ̂ εινεται  Β  ||  21  μεμνητε  Α  ||  2  2  ου- 

χ ει  Α  |  ττονειται  Α  |  μοχθειται  Α  \ 
διδοται  Α  |  φέρεται  Α  ||  24  σκοπ  Α  || 
32  ουχ  Β*  (ουκ  Β13:  ΐίεπι  ιιί  νϊά  34)  II 
34  στρέφετε  Α  ||  40  με~/αΧιοτης  Α  || 
41  εσειωττησεν  Β*  (εσιωπ.  Β13)  |  υπερ- 
ισχυι  Β*  (-ισχύει  Βαΐ3)  Α  ||  46  δαιομαι 

Α  ||  53  κτεισαι  Α V  2  χειλ.  Β  (ίίβπι  ιι,  13,  14,  ΐ7> 
23,  41  42  ̂ΐδ)  II  ̂  ε7τι]  ε7τει  Α 
(ΐΐβπι  59)  II  43  παρα-(εινεσθαι  Β*  (7τα- ρα^ιν.  Β13)  ||  45  κατοικεισθησαν  Α  \\ 

49  διΧινον  Α VI  ι  ετι  Α  ||  4  οικοδομείται  Α  \  επι- 
τελείται Α  ||  9  "γεινομενα  Β  ||  17  α7ττ/- 

ρισατο  Α  ||  19  οικοδουμενος  Β*  (οικο- 
δομουμ.  Β3*3)  ||  2ο  κρεινεται  Β*  (κριν. 
Β13)  ||  20  σννετεροις  Α  ||  27  οικοδοδο- 
μησαι  Β*  (οικοδομ.  Βαϊ))  ||  31  παρα- 
βωσειν  Α  |  βασιλεικα  Β*  (-Χικα  Β^) VII  ι  σννετεροι  Α  ||  2  ιεροστατες 
Α  ||  3  ε^εινετο  Β  ||  7  κρειονς  Β*  (κριούς 
Β13)  ||  8  χείμαρρους  Β*  (χιμαρους  Β5) 
χιμαρρονς  Α VIII  ίο  κρεινας  Β*  (κριν.  Β5)  |  ιε- 

ραιων Α  ||  14  κρειονς  Β*  (κριούς  Β^)  \\ 
17  υποπειπτη  Β*  (-ττιττττ;  Β13)  ||  22  γει- 
ν^ται  Β  ||  26  ετειμησεν  Β*  (ετιμ..  Β13)  || 
53  ευειλατου  Β*  (ευιλ.  Β13)  ||  58  α- 
*γρυπνειται  Α  ||  64  βασιΧεικοις  Α  \\ 
69  επεκεινουντο  Β*  (-κινουντο  Β13)  Α| 
διΧινης  Α  ||  71  ησχνμμε  Α  ||  74  βασι- 
λευσειν  (2°)  Α  ||  75  ελαιο$  Α  ||  77 
σιΧαιων  Α  ||  8ο  εισερχεσθαι  Α  ||  83 

γεύεται  Β  ||  84  επιμη~γ-ηναι  ($ΐο)  Β* 
(εττί/χιγ.  Β13)  ||  86  αληθεινος  Α  || 

92  ιεραιων  Α IX  6  χιμωνα  Α  ||  ιι  χιμερινη  Α  | 
εισχυσομεν  Β*  (ισχ.  Β13)  ||  2θ  ε^ει- 
Χασμον  Β*  (εξι\.  Β^)  |  κρειονς  Β* 
(κριουί  Β13*^*)  Α  ||  41  ανεγεινωσκεν 
Β  ||  48  ανε-γεινωσκον  Β*  (ανεγιν.  Β11)  || 
52  λυπεισθαι  Α  (ϊίεηι  53)  II  54  ενφρε- νεσθαι  Α 

ΕΣΔΡΑΣ  Β 

I  8  χιρα  Α  ||  9  Χ«λ·  Β  (ϊίειιι  ίο, 
ιι)  ||  ιι  7Γεϊ/τακεί<τχιλ.  Α 

II  3  Χ«λ.  Β  (ίίβιη  6,  7,  π,  3Τ> 
34?  64,  65,  69  Ι^ίδ)  ||  6ι  ιεραιων  Α 
(ΐίεπι  69) 

III  3   αιτοιμασιαν  Α  \  ολοκαυτω- 

σεις  Α  ||  4  κρίσεις  Α  ||  1 1  ελαω$  Α  | 
θεμελειωσει  Α  (ΐίειτι  12)  ||  12  ιεραιων 

Α  ||  13  επιγεινωσκων  Β*  (επιγιν.  Β11) 
IV  ι  ΘΧειβοντες  Β*  (ΘΧιβ.  Β11)  || 

9  εκρεινεν  Β*  (εκριν.  Β13)  ||  ίο  τειμιος 
Β*  (τιμ.  Β13)  |  κατωκεισεν  Α  ||  1 2  απο- 

854 



ΑΡΡ.] ΕΣΔΡΑΣ  Β 

στατειν  Α  ||  1 5  εμμεσω  Α  ||  1 7  ΐρο-μ- 
μάταια  Α  ||  19  πόλεις  Α  (ϊίειη  2ΐ)  \ 
€ΤΓ€ρ€Ταΐ  Α  |  γεινονται  Β  (ΐί6Π1  2ο)  Η 
2  2  κακοποίησαν  Α 

V  8  γεινεται  Β 
VI  ι  βιβλιοθήκες  Α  ||  2  ττολι  Α  | 

κεφάλεις  Β  (-λυ  Β5)  ||  7  οικοδομιτω- 
σαν  Α  ||  17  κρειους  Β  |  χειμαρους  Α 

VII  7  ιεραιων  Α  (ϊίεπι  ιό)  ||  1 1  γραμ- 
ματι  Β*  (-τει  ΒΆ)  Α  ||  12  Ύραμματι 
Α  ||  17  κρειους  Β  ||  19  λιτονργιαν  Β* 
(λειτ.  Β*?ΐ3)  ||  21  -γεινεσθω  Β  ||  24  λι- 
τουρ704?  β*  (λειτ.  Β13)  Α  ||  26  γεινο- 
μενον  Β  ||  28  εκ\ειρει>  Β*  (εκλιρ.  Β13) 
Α  |  ελαιοί  Α 

VIII  2ΐ  ταπινωθηναι  Α  |  ευθιαν 
Α  ||  24  ιεραιων  Α  (ϊΐεπι  29)  II  27  χί- 

λιοι Β  χειλειοι  Α  ||  35  κρβωι^Β  |  χιμαρ- 
ρους  Β*  (χιμαρους  ΒΗ)  χειμαρους  Α 

IX  4  εσπερεινης  Α  ||  5  εσπερεινη 
Α  |  κλείνω  Β*  (κλιν.  Β5)  ||  8  μεικραν 
Β*  (μικρ.  Β5)  ||  9  εκλεινεν  Β*  (εκλι^. 
Β13)  Α  |  ελαιοϊ  Α  ||  1 1  χειρει  Ν  |  εισ- 
πορευεσθαι  {εισν  ϊηοερ  Ν*)  Ν?Α  | 
μετακειν.  βϊδ  Β*  (μετακιν.  Β5)  Α  || 
I  2  ιρηνην  Ν 

Χ  4  5  ̂   |  κρατεου  Ν  ||  6  ασυνθε- 
σεια  Α  ||  8  υπάρξεις  Ν  ||  9  ικαδει  Ν 
εικαδει  Α  |  χιμωνος  Α  ||  1 1  αινεσειν 
Α  ||  ι8  ιεραιων  Α 

XI  5  ελαιος  Α  \\  6  άκουσε  Ν  || 
7  ενετιλω  Ν  (ίΙείΏ  8)  ||  9  επιστρεψη- 
ται  6*  ||  1 1  φοβισθαι  Ν 

XII  3  μνημιων  Α  (ΐίειτι  5)  II  6  αίτε- 
στιλεν  Ν  (ίίειτι  9)  II  8  εισελευσομε  Ν  | 
χιρ  Κ  ||  12  απηγ-γιλα  Χ  ||  13  συντρει- 
βων  Β*  (συντριβ.  Βι>:  ΐΐεπα  15)  ι  τείχη 
Α  ||  14  κτηνι  Ν  |  παρελθιν  Κ  ||  15  τιχει 
(ι°)  ΚΑ  |  τείχη  (2°)  Α  ||  ι6  εντει- 
μοις  Β*  (εντιμ.  ΒΧί)  ||  ι8  χείρες]  χεί- 

ρας Α  ||  2θ  ημις  Ν 
XIII  ι  ιερείς]  ιερις  Ν  ||  3  κλιθρα  Α 

(ίίβιη  13,  η)  II  4  ε7ΓΙ  ι°>  3°]  67Γει 
(ΐΐεπι  5,  9>  Ι(?  1)ί8>  Γ7)  II  5  ΧιΡ«  Α 
(ϊΐεπι  9,  ίο  1η5,  17)  II  8  τιχους  Ν  | 
πλαταιος  Α  \\  13  χειλιουί  Β  ||  15  κλει- 
μακων  Β*  (κλιμ.  Β'') 

XIV  ι  ημις  Ν  (ίίβηΐ  15,  19,  21 )  | 
τιχο?  Κ  (ΐίεΐΏ  3,  Ιό)  II  3  θυσιασουσειν 
Α  ||  5  ονώισμον  Κ  ||  7  τιχεσιν  Ν  || 
ίο  τειχττ  Α  ||  1 1  θλειβοντες  Β*  (θλιβ. 
Β*)  II   '3  τιΧ°"ϊ  ̂   |  σκεπινοις  Ν  || 

14  εντειμους  Β*  {εντιμ.  Β*>)  Χ  (ίΐεπι 
19)  |  παραταξασθαι  Α  ||  ι6  ε/αν?7$  Κ  | 
αντιχοντο  Ν*  |  θυραιοι  Α  ||  17  τειχτ; 
Α  |  εκρατι  Β*  (-τει  Β3ΐ>)  ||  2θ  ακου- 
σηται  Ν  |  συναχθησεσθαι  ΧΑ  ||  22  εμ- 

μεσω Α 
XV  2  σειτον  Β*  (σιτ.  Β13:  ίΐεπι  3» 

ιι)  Ν  ||  3  οικειαι  Ν  ||  5  εντειμοις  Β* 
(εντιμ.  Β5)  ||  7  εντειμους  Β*  (εντιμ. 
Β15)  Κ  ||  8  τ/Α"5  Χ  |  ι>Α*«  Κ  (ίΐβπΐ  9)  II 
9  ποιείται  Ν  |  ονιδισμου  Κ  ||  ιι  οι- 
κεια$  Κ  |  σειτον  Ν  ||  14  ενετιλατο  Ν  || 
15  ε£ουσια£Όΐ'τε  Α  ||  ι8  γεινομενον 
Β  |  χείμαρρος  Β*  (χιμαρος  Β5)  χει- 
μαρο5  Α  |  ε-γεινοντο  ΒΑ XVI  ι  κατελιφθη  Κ  ||  2  απεστιλ. 
Ν  (ΐίεπι  3,  4  ̂ίδ,  Ι2)  I  τα'διω  Α  || 
3  τελιωσω  Κ  ||  6  λογιζεσθαι  Α  ||  7  κα- 
θεισης  Α  ||  9  ΧΦ6^  Κ  ||  ίο  εμμεσω 
Α  ||  13  ονώισωσιν  Χ  ||  15  εικαδει  Α  || 
ΐ6  τεΧιωθηναι  ΝΑ  ||  17  εντειμων  Β* 
(εντιμ.  Β13)  ||  19  εττεστιλε^  Κ XVII  2  ενετιλαμην  Ν  ||  5  εντειμους 
Β*  (ερπμ.  Β15)  ||  8  χειλ.  Β  (ίΐβπι  ιι, 
12,  ΐ7,  19,  34»  42>  66,  69,  71)  II 
63  ιεραιων  Α  (ϊίβηι  7°)  II  73  6κα" θεισαν  Α 

XVIII  ι  Ύραμματι  Α  \  ενετιλατο  Ν 
(ίΐβπι  14)  II  8  αναγνώσει]  αναγνωσι 
Κ  ||  9  πενθιται  Η  πενθειται  Α  |  κλαί- 

εται ΝΑ  ||  ίο  πορευεσθαι  Α  \  φα-γεται 
ΝΑ  |  Χειπασματα  Α  \  πιεται  Ν  Α  ■  | 
αποστϊλατε  Ν  ||  1 1  καταπιπτεται  ΝΑ  || 

13  Ύραμματαια  Α XIX  5  ευλογείται  Ν  ||  9  ταπινωσιν 
Ν*  Α  ||  ίο  σημια  Ν  ||  ι  ι  εμμεσω  Α  || 
14  ενετιλω  Ν  ||  15  ε^ετι^α^  Ν  |  χιρα 
Ν  ||  17  πολυέλαιος  Α  ||  19  εξεκλειι/α* 
ΒΑ  ||  2ο  δειψει  ΝΑ  ||  2ΐ  ειματια 
Α  |  αιπαλαιωθησαν  Α  ||  24  εξετρει- 
ψας  Β  |  χιρας  Ν  (ίίοιτι  28)  ||  25  πολις 
Ν*  (-λευ  Νε  :ι)  |  πληρις  Ν  ||  27  προ- 
φοτητας  Ν  |  απεκτιναν  Ν  ||  28  θλει- 
βοντων  Β  |  εθλειψαν  Β  |  θλειψεως  Β  | 
θλειβοντος  Β  ||  29  επίστρεψε  Ν  |  αττι- 
θουντα  Ν  ||  30  χιρι  Ν  (Ηδ)  ||  3 1  οικτιρ- 
μοις  Ν  ||  32  6λ<="05  Α  |  ολιωθητω 
Β*ν1(1  (ολιγ.'  Β;ι1')  II  35  ττλατια  ΝΑ  || 

37  <?λει^ει  Β  ||  38  ιερίϊ^Ν XX  33  ενδελεχεισμου  Α  |  των  νου- 
μηνιων]  τον  νουμ.  Α*  \  εξειλασασθαι 
Ν  (]>γ  ι  νεί  η  Ν*)  ||  36  προτοτοκα  (ί°) 
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[αρρ. 
Α  |  λιτονρ-γονσιν  Β*  (λειτ,  Β3ΐ>)  ΝΑ  || 
37  σειτων  Β*  (σιτ.  Β5)  ||  39  σειτοι» 
Β*1*  (σιτ.  Β5)  |  λιτουργοι  Β*  (λειτ. Β^)  ΝΑ 
XXI  2  καθεισαι  Α  [|  3  εκαθεισαν 

Α  ||  ίο  ιεραιων  Α 
XXII  7  αραιών  Α  |[  24  ιάοίρ  Χ  |  αι- 

νιν  Ν  (ίίειη  37)  II  27  τίχοι;*  ΝΑ  ||  28  επ- 
ανΧαιων  Α  ||  35  σαλπιγξειν  Α  |[  36  εν] 
αιν  Α  ||  37  «λειμακας  Β*(κλιμ.  Β^)  | τιχους  Ν  ||  43  £Κ«"7  ̂  
XXIII  5   αραιών  Α  ||  6  επ  Ν  || 

8  σφοδα  Β*  (σφοδρ.  ΒΛ)  |  ερρειψα 
Β*  (ερ/Μΐ/'.  Β5)  ||  12  ελεου  Κ  ||  13  7ραμ- 
ματαιως  Α  \  εττι  χείρα  (2°)]  επει  χιρα 
Α  ||  14  εξαλιφθητω  Ν  |  ελαιοϊ  ΝΑ  Η 
17  ποιείται  ΝΑ  |  βεβηλουται  ΝΑ  || 
ι8  υμΐ5  Ν  |  προστίθεται  Ν  ||  2θ  ίτρα- 
σειν  Α  |  δεΐ5  Α  ||  2 1  αύλιζεσθαι  Α  \ 
τιχονς  Ν  |  δευτερωσηται  Ν  ||  22  0ισαι 
Ν  |  ελαιοι/5  Α  ||  24  επιγεινωσκοντει 
Β*  {επι-γιν.  Β15)  ||  26  ε|εκλειναν  Β* 
(φκλ&.  Β5)  Α  ||  27  καθεισαι  Α  \\ 
30  ιερευσειν  Α 

ΥΑΛΜΟΙ 

ι 

I  5  εμβουλη  Κ3  [|  6  "γεινωσκει  Β* 
(γιν.  Β13) 
II  3  α.πορρειψωμεν  Β*  (απορριψ. 

ΒΡ)  ||  9  ωσκευη  Α  |  σνντρειψεις  Β  || 
ίο  σύρεται  Α  |  κρεινοντεϊ  Β  ||  1 1  α- 
γαλλιασ^αι  Α 

III  2  ΘΧειβορτεϊ  Β  ||  6  αντιλημψετε 
Α  ||  8  συνετρειψα*  Β 

IV  3  α7α7Γαται  Α  |  ζητείται  Α  || 
5  οργιζεσθαι  Α  |  αμαρτανεται  Α  \  λε- 
7εταί  Α  ||  7  δι£ει  Α  |  εσημιωθη  Β* 
(εσημειωθη  Β35)  ΝΑ  Ι|  8  σειτου  Β* 
(σιτ.  Β13) V  5  ουχ«  Α  ||  6  εμεισησατ  Ν  || 
8  ελαίου  Α  ||  ιι  ασεβιων  Α  ||  12  κα- 
τασκψωσι$  Α 

VI  5  ελαίου*  Α  ||  7  κ\ειν-ην  Ν  || 
ιι  αισχυνθιησαν  (ι°)  Α  |  ταραχθι- 
ησαν  Α 

VII  8  κυκΧωσι  Α  ||  14  κεομενοις  Α  \[ 
15  ωδειν-ησεν  Ν 

VIII  8  ετει  Α  |  τταιδιοι;  Α 
IX  6  επετειμησας  Β*  (επετιμ.  ΒΡ)  \ 

εζηλιψας  Β*  (εξηλειφ.  Β3*>)  Ν  ||  7  κα- 
0ιλε5  Α  ||  ίο  ενκεριαις  Α  ||  1 1  ̂ εινω- 
σκοντες  Β  ||  14  ταπινωσιν  Β*  (ταπειν. 
Β3)  ̂   ||  15  αινείτε  Α  ||  22  ευκεριαις  Β* 
(ενκαιρ.  Β3ΐ>)  Α  |  0λφ  Α  ||  23  σιΛ- 
λαμβανοντε  Β*  (-ται  Β35)  ||  24 
παινείτε  Β*  (-ται  Β3ΐ>)  επε^ειται  Α  | 
ενευλογιται  Α  ||  20  αντανεριται 
Α  ||  29  αποκτιναι  Α  ||  35  ενκατα- 
λελιπται  Β*  (-λειπται  Β35)  Κ  εν- 
καταλελιππε  Ανκ1  ||  36  συντρειψ·.^  Β* 

(συντριψ.  Β13)  ||  38  αιτοιμασιαν  Α  || 
39  κρειναι  Ν  |  ταττινω  Β*  ( ταπειν. 

Β*) 

Χ  ι  ερειτ  αι  Α  ||  2  ενεπνά)  Α  || 

5  μεισει  Β*  (/χισ.  Β15)  Κ χι  5  «ο-τίί'  (ι°)  υ 
XII  4  υπνώσω]  επνωσω  ϋ  ||  5  0λει- 

/3οντε5  Β  ||  6  17]  «  υ 
XIII  3  ε£εκλειναν  Β*  (-κΚιναν  Β' ) 

Κ 11  |  ενο$]  αινο5  Α  |  εκχεε  Β*  (-αι 
Β3ΐ>)  |  και  (ΐ°)  ΐ»ΐδ  50Γ  Ό  ||  5  Χίλιασαν 
Α  ||  6  κατησχνναται  Α  \  ειστιν  1"  || 
7  εχμαλωσιαν  ϋ 
XIV  3  ονιδισμον  Β*  (ονειδ.  Β**) 

ΚΑ  ||  4  ε£οι;δενωτε  Β*  (-ται  Β35)  Α 
XV  3  θανμαστωσεν  II  |]  4  π\ηνθνν- 

θησαν  υ*  (γβ.5  ν  ι°  υ?)  |  χειλεων]  χι- 
λαιων  Α  ||  6  σχοινεια  ϋ  |  κρακρατιστοΐϊ 
II  |  ειστιν  υ  (ΐΐεπι  8)  ||  9  ελ^ειδι  Α 
XVI  6  κ\εινον  Κ  ||  Ιο  σννεκΚισαν 

Β*  (-κλεισαν  Β**>)  Α  \\  1 1  οθεντο  Υ  \ 
εκκΚειναι  Κ  ||  1 2  αιτοιμο$  Α  ||  13  νττο- 

σκε\εισον  "ϋ XVII  3  αντιΚημτωρ  II  ||  5  ωδειΐ'6? 
Β*  (ωδιν.  Βυ)  Κ  |  χιμαρροι  Β*  (χειμ. 
Β3ΐ})  Κ  ||  6  ωδε«/ε5  6<Α  ||  7  θλειβεσθαι 
Β  ||  8  ??]  ε  11  Ι  οραιων  Α  \  εισάλεν- 
θησαν  \]  ||  ίο  εκλεινεν  Β*  (εκ\ιν.  Β'  ) 
Κ  ||  ΐ6  επιτειμησεω*  Β3ί°Γί  (επιτιμ. 
Β*)  ||  1 8  ρυσαιτε  Α  \  μεισονντων  Β* 
(μισ.  Βυ)  Κ  ||  αϊ  ανταττοδωσι  (ι°) 
Β*  (-σει  Β3Β)  |  ανταττοδωσ-ι  (2°)  Α  || 
25  των  ι°  1)Ϊ5  50Γ  υ  ||  28  ταπινον, 
ταπινωσει*  Β*  (ταπειν.  Β3ΐ))  |[  30  Τ*- 
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ρατηριου  Β*  (πειρ.  Β3*5)  |  υττερβησον- 
μαι  ϋ  ||  31  ειστιν  II  ||  $6  η  ι°,  3°]  « 
υ  ||  37  εσθηνησαν  \]  ||  39  εκθλειψω 
Β  ||  41  μεισουντα$  Κ  ||  43  αλατιών  Α  || 
5 1  ελαιοϊ  Α 

XVIII  ΙΟ  αληθεινα  Α  ||  14  <ριο*αι  Α 
XIX  2  θλειψεως  Β  ||  4  μνησθιη  Β* 

(-0εΐ7?  ΒΛ) 
XX  4  «υλογειαυ  Α  ||  7  ειΛθ7«α" 

Α  ||  9  μισούνται  Χ  ||  12  έκλειναν 
ΒΚ  ||  Η  δυναμι  Β*  (-/χει  Β3*5)  ΚΑ 

χχι  5  ίτ^€5  υ  ιι  7  «α"]      υ  | 
αανοϊ  11  |  ονιδος  Β*  (ονειδ.  Β3?1ί)  || 
8  εκεινησαν  Β*  (ε/αν.  Β6)  ΚΑ  ||  ιι 
εμμου  ϋ  ||  14  ηνεξαν  \]  ||  15  ωσοι 
(ι°)  Κνίά  ||  ι6  καικολληται  ϋ  ||  19  «*- 
μάτια  \]  \  αιματισμον  υ  ||  2θ  βοηθιαν 
Κ  |[  2ΐ  εκ  χειρο$]  εχειρο?  υ  ||  22  ταπι- 
νωσιν  Β*  (ταττειν.  Β313)  Κ  ||  23  τϊ7$ 
αδελφοις  11  |  εμμεσω  Β*  (β»/  /χ.  Β13)  || 
25  ττροσωχθεισαν  υ  ||  27  πενηταις 
Α  ||  28  εττιστρανφησονται  Κ*  |  προσ- 
κυνησουσειν  \]  ||  29  κυρίου  (δΐο)  II 

XXII  ι  με  ι°]  μαι  Α  |  νστερησι  Β* 
(-σει  Β3Ϊ))  ||  4  ̂ μμεσω  Α  ||  5  οιτρί- 
μασαί  υ  |  των]  τον  II  |  θλειβοντων 
Β  ||  6  έλαιο*  Α 

XXIII  ι  κατεκουντες  Ό  \\  \  ελαβεν] 
αλαβεν  Α  ||  5  λημψαι  υ  ||  7  «ταρ- 
^ται  Β*  (-τε  Β3Ϊ5:  ϊΐεπι  9)  II  ίο  δυνα- 
μαιων  Α  |  ειστιν  2°  II 
XXIV  7  βλαιο*  Α  (ίίβπϊ  ιι)  |  τ^ϊ 

χρηστοτψ  Α  [|  π  καιλαση  Β*  (και 
ιλ.  Β3^νί£ΐ>)  και  ειλαση  Κ  Η  12  ειστιν 
11  |  ανθροπως  \]  ||  ι8  ταπινωσιν  Β* 
(ταττειν.  Β&1>)  Κ  ||  19  μεισος,  εμεισησαν 
Κ  ||  2  2  θλειψεων  Β  θλιψαιων  Α 
XXV  ι  κρεινον  Κ  ||  2  πιρασον  Β* 

(πειρ.  Β3ΐ;)  ||  3  ελαιοϊ  Α  |  ειστιν  λ]  \\ 
5  (μάσησα  Κ  ||  ίο  η]  ε  II  ||  12  εισττ;  1) 
XXVI  ι  χρεισθηναι  Β  |  φοβηθησο- 

μαι]  φοβηθησονμαι  \]  \  διλιασω  Β* 
(δειλ.  Β3,>)  ΚΑΤ  ||  2  θλειβοντες  Β  || 
3  πολεμον  \]  ||  5  ει/  ̂ ζ"·6/3**]  εμερα 
ϋ  ||  6  ασομε  Α  ||  7  ̂ ο,κουσον  \]  || 
9  εκκλεινης  ΒΚΑ  ||  II  νομοθητησον 
υ*  (νομοθετ.  υ?)  |  ευ0ια  Τ  ||  12  θλει- 

βοντων Β  ||  Ι4  υπομινον  Β*  (υπομειν, 
ΒΛ)  1)ίδ  :  Α  (2°) 

XXVII  ι  καταβα \νουσιν  Β=α;ι  ||  2  ε- 
ρειν  Α  Τ 

XXVIII  ι  κρειων  Κ  Ι|  3  εβρωντησεν 
"ϋ  ||  4  ισχύει  Κ  ||  5  Λι/3ανου$  II  || 
7  Κηριοι*  11  ||  ίο  κατοικειει  Α 
XXIX  ι  ενκενισμου  Α  ||  3  «<*0"ω 

Α  |  με]  μαι  Α  ||  5  εξομολογεισθαι 
Β*  (-σ0ε  Β3ΐ>)  Α  εξομολοΊισθε  ϋ* 
(-7εισ0ε  υ1)  ||  6  αγαλλιάσεις  Α  ||  8 
καλλι  Β*  (-λει  Β3ΐ>)  ΚΑ 
XXX  2  καταισχυνθιην  ΚΑ  κατη- 

σχννθειην  Ό  \  ρυσε  Α  |  με  2ύ]  μαι  Α  || 
3  κλεινόν  Κ  ί|  7  εμεισησας  Κ  |  μαται- 
ωτητας  ϋ  ||  8  ταπινωσιν  Β*  [ταπειν. 
Β3ΐ>)  Κ  ταπεινωσειν  Ό  ||  9  σννεκλισας 
Αυ  ||  ΙΟ  τ?  βϊδ]  ε  II  ||  1 1  ετ??]  αιττ; 
Α  |  εσθενησεν  \]  \\  ιι  ~γΐτοσιν  ΚΑ  || 
14  κνκλοθην  υ  II  ΐ6  εκ  χείρον]  εχειροϊ 
υ  ||  ΐ8  καταισχυνθιην  Α  κατεσχι/ΐ'- 
^ει^ν  ΙΙ  |  επικαλεσαμην  V  \  αισχνν- 
θιησαν  Α  |  καταχθιησαν  Α  ||  2  2  ελαιοϊ 
Α  ||  23  εκεκστασει  \]  \  αττερριμμε  Α  | 
κεκρα*γενε  Α  [κ^κρα^ενη  ϋ  ||  24  του] 
τ?75  υ   ||   25    ανδριζεσθαι  Β*  {-σθε 
Βα1))  Αυ 

XXXI  2  ειστιν  λ]  \\  4  τα\νπωριαν 
ΧΙ  ||  5  γνώρισα  υ  ||  7  θλειψεως  Β  | 
λύτρωσε  Α  ||  9  Ύεινεσθε  Β  'γινεσθαι 
Αυ  |  συνεσευ  Α  συνε|εΐ5  υ  ||  ΙΟ  ε- 
λαιο5  Α  ||  1 1  α^αλλιασθαι  Β*  (-ο*0ε 
Β3ΐ>)  Α  |  κανχασθαι  Β*  (-σ0ε  Β3ΐ))  Α 
XXXII  ι  αγαλλιασ0αι  Β*  (-σ0ε 

Β35)  Α  |  ενθέσει  Α  \  αινεσει%  Α  || 
2  εξομολογισθαι  Β*  (-γβισ0ε  Β3ΐ,<νί(1») 
εξομολογεισθαι  Α  εξομολογισθε  V* 
(-"/είσθε  υ1)  ||  5  ελαιουϊ  Α  ||  1 1  7€" 
ναιαν  (2°)  Α  ||  12  ειστιν  υ  (ϊίειη  2ο)  || 
13  ανθροπων  1]  \\  14  κατηκητηριον 
ΐ)  ||  17  ̂ ευδείί  Α  ||  ι8  ελαιοχ  Α  (| 

19  ρνσασθε  Κ XXXIII  2  αινεσευ  Α  ||  3  ο,κονσα- 
τοσαν  υ  ||  7  θλειψεων  Β  (ίίειη  ι8) 
θλιψαιων  Α  (ϊΐεηι  ι8)  ||  8  αυτόν]  αι/- 
των  υ  ||  9  Ί^υσασθαι  Β*  (-σ0ε  ΒαΗ) 
Α  |  ιδεται  Α  ||  I  ο  οι]  ε  υ  ||  1 1  εττινα- 
σαν  Β*  (εττειν.  Β3)  Κ  Αυ  (ειτινα[σαν])  \\ 
15  εκκλεινον  ΚΑ  |  ερηνην  \]  ||  19  τα- 
πινους  Κ  |  σωσι  Β*  (-σει  Β3)  ||  2θ  αι] 
ε  υ  |  0λειι^ευ  Β  ||  22  μεισουντες  Κ 
XXXIV  2  θνραιου  Α  |  αναστηθεί 

Α  ||  3  ε^'χαιον  Α  |  συνκλισον  Α\]  \ 
ειμι]  εμι  V  ||  5  (κθλειβων  Β  ||  7  δω- 
ραιαι>    Α  (ίΐοηΐ    19)  |  ωνιδισαν  Β*' 
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(ωνειδ.  Β313)  ||   ιι    εγεινωσκον  Β  || 
13  εταττινουν  Β*  (εταττειν.  Β3*3)  Κ  || 
14  εταττινουμην  Β*  (εταττειν.  Β313)  Χ 
||  ι6  εττιρασαν  Β*  (εττειρ.  Β35)  ||  19 
μεισουντες  Κ  ||  23  ̂ Ρ1*"  Β*  (-σε*  Β3*3) 
XXXV  3  μ^ισ-ησαι  Κ  ||  6  ελαιο? 

(ίίειη  8,  ιι)  ||  9  χιμαρρουν  Β*  (χειμ. 
Β3Ϊ5)  Κ  ||  1 1  τταρατινον  Β*  (τταρατειν. 
Β3*3)  ΝΑ  |  ευ<9εσει  Α 
XXXVI  7  υττοταγηθει  Α  ||  8  τταυσε 

Α  ||  ι6  κρισσον  Β*  (κρεισσ.  Β3*3)  Α  || 
ι8  γινωσκι  Β*  (-σ-κει  Β3Ϊ))  ||  21  αιτο- 
Τ7?σ-ει  Α  |  οικτειρι  Β*  (-ρει  Β313)  οικτι- 
ρι  Α  οικηρει  Τ  ||  27  εκκλεινον  Κ  || 
2  8  ενκαταλιψει  Κ  ε^καταλειψι  Α  || 
3θ  κρισει]  Α  ||  3ΐ  ο*1*  Β*  (ο^Χ  Β315) 
Ν  ||  34  νττομινον  Β*  (υττομειν.  Β3Ϊ)) 
Α  ||  35  επερομενορ  Α  |(  37  ψψικώ 

Β*  («/ο.  Β3*3)  ||  39  θλβιψεως  Β  0λι- 
ψαιως  Α  |!  4°  β£ελιται  Β*  (-λειταί 
XXXVII  4  ίασ"6£5  Α  (ϊίεπι  8)  || 

9  εταττινωθην  Β*  (εταττειν.  Β3*3)  ΚΑΤ  || ΐ8  αιτοιμος  Α  ||  20  μεισουντες  ΚΤ 
XXXVIII  3  εταττινωθην  Β*  (ετα- 

ττειν. Β3*3)  ΚΤ  |  εσει^ησα  Β*  (εσιγ. 
Β5)  |  ανεκενισθη  Α  ||  7  ̂ ο"4  ΑΤ  || 
9  ονιδο$  Β*  (ονειδ.  Β3ΐ))  Τ  |  αφρονει 
Α  ||  ίο  ηνυξα  Β*  (τ;νοι|.  Β3*3)  ||  12  ελ- 
λεγμου  Α 
XXXIX  9  εμμεσω  ΑΤ  ||  ιι  ελαιο? 

Α  (ίίβτη  12)  ί|  12  οικτειρμους  Κ  || 
15  εντραττιησαν  (ι°)  Τ  ||  17  ευφραν- 
θιησαν  Α 
XI  4  κλεινής  ΒΚ  ||  5  ία<Γ6  Α  || 

ίο  αισθιων  Τ  ||  13  εβαιβεωσας  Α 

ΧΠ  7  μβικρου  Β*  (μικρ.  Β3,')  Κ  || 
9  ελαιο?  Α  ||  ίο  ει]  ι  Α  ||  ιι  θλει- 
βοντες  Β  |  καθ  εκαστην~\  κατ  εκ.  Κ  || 
12  συντάρασσα  Β*  (-σεις  Β313) 

ΧΙιΙΙ  ι  κρεινον  Ν  ||  2  μαι  Β*  (με 
Β3*3)  Α  |  εκθλειβειν  Β*  (εκθλιβ.  Β35)  || 
4  ναιοτητα  Α  ||  5  ο-υνταρασσις  Β* 
(-σευ  Β35) 

ΧΙΙΙΙ  7  σωσι  Β*  (-σει  Β313)  ||  1 1  ο- 
7τεισω  Α  |  μεισουντες  Κ  Τ  ||  12  διε- 
σττιραϊ  Τ  ||  14  ονιδο?  Β*  (ονειδ.  Β3*3) 
ΑΤ  |  γιτοσιν  Β*  (γειτ.  Β3Ϊ>)  ΚΑΤ  || 
15  κεινησιν  Β*  (/αν.  Β3*5)  ΚΑΤ  || 
17  ονώιξοντος  Β*  (ονειδ.  Β13)  ΚΤ  || 
2θ  εταπινωσαϊ  Β*  (εταττειν.  Β311)  ΚΤ  || 
2ΐ  ει  2°]  ι  Α  ||  24  αναστηθεί  Α  || 
2 6  εταπινωθη  Β*  {εταττειν.  Β3*3)  ΚΤ 

ΧΙΓν  2  Ύραμματαιως  ΑΤ  ||  3  καλλι 
Α  ||  4  δύναται  Α  (ΐΐεπι  5)  |  καλλι  Β* 
(καλλει  Β3ΐ))  ΚΑ  ||  5  εντινον  ΑΤ  || 
8  εμεισησας  ΚΤ  |  εχρεισεν  Β*  (εχρισ. 
Β3*3)    Κ  |  ελεον    Β*   (ελαιον    Β3*3)  || 
9  βαραιων  Α  ||  ίο  βασιλεισσα  Κ  || 
ιι  κλεινόν  ΒΚ  ||  ι6  αττενχθησονται 
Τ 
XIV  2  /3ο??05  Τ  |  θλειψεσιν  Β  || 

6  εμμεσω  Τ  ||  7  έκλειναν  Κ  ||  8  δυνα- 
μαιων  Α  (ϊίεπι  12)  ||  ίο  θνραιους 
ΑΤ 

Χΐνΐ  7  ψαλαται  (4°)  Α 
ΧΙΛΠΊ  4  Ύψωσκεται  Α  ||  7  ωδεινε? 

Κ  ||  ίο  ελαιο$  Α  |  εμμεσω  Τ  ||  13  δΐ7/- 
-γησασθαι  Β*  (-σΰεΒΛ)  Α  ||  14  0εσ0αι 
Β*  (-σ0ε  Β313)  Α  |  καταδιελεσθαι  Β* 
(-σθε  Β313)  Α  |  διη-γησασθε  Τ 
ΧΙΛΠΙΙ  2  ενωτισασθαι  Β*  (-σθε 

Β3Ϊ>)  Α  ||  3  Υ'Ύ^""5  Α  ||  5  κλείνω 
Κ  ]  ανι/£ω  Α  ||  7  δνναμι  ΚΑ  ||  8  ε£ει- 
λασμα  ΒΚ  ||  9  τ^μ^ΐ'  Β*  (τιμ.  Β15)  || 
ίο  ουχ  Β*  (οΐ'/ί  Β315)  ||  12  -γεναιαν  (ι°) 
Α  |  γαιών]  76ω,/  Α  ||  ι8  αποθνησκιν 
Κ  ||  2θ  ουχ  Β*  (ουκ·  Β3*3)  Τ ΧΙΙΧ  5  συναγαγεται  Α  |!  9  Χ'- 
μαρρους  Β*  (χιμαρονς  Β13)  Κ  χείμαρ- 

ρους ΑΤ  |]  12  ττινασω  Β*  (ττειν.  Β;Λ) 
ΚΑΤ  ||  13  αιμα]  εμα  Α  |  ιτειομαι  Τ  || 
14  αιζ/εσαιω5  Α  ||  ι  5  ΘΧειψεως  Β  θλι- 
ψαιως  Α  \  δοξασις  Β*  (-σεις  Β^)  Α  || ι6  αναλαμβανις  Α  ||  1 7  εμεισησας  ΚΤ 

||  23  δι|ω  Β*  (δει£.  Β3ΐ>)  Τ 
I,  3  εξαλιψον  Β*  (εξαλειψ.  Β3ΐ)) 

ΚΤ  ||  4  τ^0"  Β*  (τι-λειον  Βλ1>)  || 
9  7τλΐΊΊ5  Β*  (πλύνεις  ΒάΧ})  |  χειονα 
Τ  ||  ίο  τεταττινωμενα  Β*  (τεταττειν. 
Β3ΐ))  ΚΤ  ||  ιι  εξαλιψον  Β*  (ε^αλει·^. 
Β3Ϊ))  ΚΤ  ||  19  τεταπινωμενην  Β* 
(τεταττειν.  Β3ΐ))  ΚΤ υ  2  αναγγ'λαι  Τ 
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1Π  4  εξεκλειναν  ΒΚ 
ΙΠΙ  ι  ουχ  Β*  (ουκ  Β3*3)  ΚΤ  || 

3  δυναμι  Β*  (-μει  Β3Ϊ))  |  κρεινον  Ν*  || 
9  θλειψεως  Β 

Ιΐν  4  ε^εκλειι^  ΒΝ  ||  5  διλια  Β* 
(δειλ.  Β3*3)  Τ  ||  ιι  εμμεσω  Τ  (ΐίειτι 
ι6)  ||  12  πλατιών  Τ  ||  13  μ^ισων  Τ  || 
15  αιδεσματα  Τ  ||  2ο  ταπινωσει  || 
2 1  εξετινενΤ  ||  22  ελεον  Β*  (ελαιον  Β3'3) 

IV  9  (ξη-γ^ιλα  Τ 
ΐνΐ  4  εξαπεστιλεν  Τ  |  οι>ιδο?  Τ  || 
5  Τ ΐνΐΐ  ι  διαφθιρψ  Τ  ||  2  ει/0ια  Τ  [| 
3  ερ-γαζεσθαι  Β  ||  8  εντενι  Β*  (-νει 
Β3*3)  ||  9  τακ«  Β*  (τακει*  Β3*3)  |  αιτα- 
νερεθησονται  Τ 

ΙιΥΙΙΙ  ι  διαφθιρης  Τ  ||  2  με  Ι°]  μαι 
Β*  (με  Β35)  Ν  ||  9  φυδενωσυ  Β* 
(-<τευ  Β3ΐ>)  ||  12  αποκτινψ  Τ  |  δυ- 

ναμι Β*  (-μει  Β3ΐ>)  ίίειη  17  II  17  0λει- 
φεω$  Β 

Ι·ΙΧ  2  χειλιαδας  Β  ||  4  σννεσισαζ 
Β*  (συνεσεισ.  Β3*3)  Ν  ||  5  ε&|α5  Β* 
(εδει£.  Β313)  ||  6  σημιωσιν  Β*  (ση- 

μείωσα Β35)  Ν  ||  13  βοηθιαν  Τ  |! 
14  θλειβοντας  Β 

Ι2Ζ1  4  επιτιθεσθαι  Β*  (-σθε  Β3**)  \\ 
8  βοηθιας  Τ  ||  1 1  προστιθεσθαι  Β* 
(-σ0ε  Β3Ϊ)) 

ΙιΧΠ  4  κρισσον  Τ  ||  6  ττειοτητοί  Τ 
ΙΧΙΠ  4  ενετιναν  Β*  (ενετ€Μ>.  Β315) 

Τ  ||  7  βαθιά  Τ  ||  ίο  ανηγ-γιλαν  Τ υαν  4  ειλα<π/  ΒΚ  ||  7  «τχι/ει  Ν  || 
9  σημιων  Β*  (-μειων  Β3*3)  |  τερψι$  Β  || 
12  τταιδια  Β*  (ττεδ.  Β3*3) 
ιχν  ιι  0λφ$  Β*  {-ψ**  Β3ΐ>)  || 

1 5  χιμαρρων  Β1ϊ\ ΙΧνίΙ  2  μεισουντες  Ν  ||  5  θ7α^' 
λιασθαι  Β*  (-σθε  Β3*3)  ||  15  χειο^ω- 
θησονται  Β*  (χιον.  Β3*3)  ||  1 8  χει· 
λιαδβϊ  Χ  ||  29  δυναμι  Β*  (·μει  Β3*3)  || 
31  αποκλισθηναι  Β*  (αποκλεισθ.  Β315) 

ΙΧνίΙΙ  7  εντραπιτησαν  Β*  (-7τει- 
^σαν  Β3*3)  Ν  ||  8  ονιδισμον  Χ  (ίΐεπι 
II,  2ΐ)  ||  ΙΟ  ονιδισμοι  Β*  (ονειδ. 
Β3*3)  ||  13  πεινοντετ  Β*  (την.  Β13)  || 
15  μεισουντων  Ν  ||  17  οικτιρμων  Β13  \\ 
ι8  θλειβομαι  Β  \\  20  ονιδισμον  Β* 
(ονειδ.  Β35)  |  θλειβοντες  Β  \\  29 
λιφθητωσαν  Β*  (εξαλειφθ.  Β3*3)  Ν ΚΧΙΧ  3  αποστραφιησαν  Κ  (ίίεηι 
4)  |  καταισχυνθιησαν  Ν 

ΙιΧΧ  2  κλεινόν  ̂   |!  19  μεγαλια  Β* 
(μεγαλεία  Β3Ϊ3)  ||  2θ  0λι^«  Β* 
Β3Ϊ>)  ||  22  αληθιαν  Β*  (-0ειαι>  Β35)  Ν 

ΙιΧΧΪ  4  ταπινωσει  Τ  ||  7  ο,ντανε- 
ρεθη  Β*  (ανταναιρ.  Βαΐ3)  Τ  ||  1 3  Φύε- ται Τ 

ΙχΧΧΙΙ  2θ  ικονα  Τ  ||  2  8  εξα-γγιλαι 
Τ  |  αινεσις  Β*  (-σεις  Β3*3)  Κ 

ΙιΧΧΙΙΙ  4  μεισουντες  £\Τ  |  εμμεσω 
Τ  ||  5  αζ^ιναις  Χ  ||  6  πελέκι  Β*  (-κει 
Β3*3)  Κ  ||  ίο  ονιδιει  Β*  (οι/ειδ.  Β31») 
ΝΤ  ||  13  δι/ραμι  Β*  (-/χει  Β3*3)  || 
15  χιμαρρους  Β*  (χειμ.  Β3*3)  Κ  || 1 8  ωνιδισίν  Τ  ||  2 1  τεταπινωμενος 
Β*  (τεταπειν.  Β:ύ')  ΝΤ  ||  22  ονιδισ- 
μωι>  Κ*Τ  ||  23  μεισουντων 

ΙίΧΧΐν  ι  διαφθιρψ  Τ  ||  3  κρεινω 
Ν  ||  6  εττερετε  Β*  (ετταφ.  Β313)  Τ  | 
λαλιτε  Τ  ||  8  ταπινοι  Β*  (τα7τεΐϊ/. 
Β  ι1')  ί<Τ  ||  9  εκ\€ΐ?€Ρ  «  |  ττειοιται  Τ 
ΙΛΧν  ιι  εορτασι  Β*  (-σει  Βαΐ3)  || 

12  ευξασθαι  Β*  (-σθε  Β3**) 
ΙΧΧνίΙ  ι  κλάνατε  Κ  ||  4  τας  αι- 

νεσι%  Β*  (-σεις  Β35)  τανεσεις  Κ  || 

5  ενετιλατο  Τ  (ίίειη  23)  ||  9  εντινοντες 
Τ  ||  ιι  εδι/^ει/  Τ  ||  12  παιδιω  Β*  (7τεδ. 
Β3?ι>)  ||  ι8  εξεπιρασαν  ||  2θ  εττι 
Β*  (επει  Β3ΐ))  Τ  |  χιμαρροι  Β*  (χειμ. 
Β313)  Κ  ||  25  ατ»"£θ"ηλε|  Τ  ||  -2  7  πετινα 
Τ  ||  31  απεκτινεν  Β*  (απεκτειν.  Β3ΐ)) 
Τ  |  πλιοσιν  (πλει.  Β3ΐ>)  ||  38  ειλασεται 
Β  ||  43  <τν/Χία  Β*  (-μεια  Β?)  ||  44  7Γ€1" ωσιν  Τ  ||  45  ε^αττεστιλεν  Τ  (ίΐεηι  49)  I 
διεφθιρεν  Τ  ||  47  ο,πεκτινεν  |  συ- 
καμεινους  Β*  (συκαμιν.  Β13)  Κ  ||  5© 
εφισατο  Τ  |  συνεκλισεν  Τ  (ϊίβηι  62)  || 
51  απαρχημ  Κ  ||  53  (διλιασεν  ί<Τ  || 
66  οΐΊδο5  Τ  ||  72  συνεσι  Κ* ^ΧΧνίΙΙ  2  7τεπίΌΐ5  Τ  ||  4  «"'ίδοϊ 
Τ  |  -γιτοσιν  (ΐΐοΓη  12)  Κ  Τ  ||  ()  ει- 
λασθητι  Β&  ||  12  ονιδισμον,  ωνιδι- σαν  Τ 
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ϊιΧΧΙΧ  3  εξεγφον  Τ  |[  7  7ιτοσΐ!/ 
Β*  (7€ΙΤ.   Β?)  ΧΤ  ||   12  εξετίνεν  ΧΤ  [| 15  δνναμαιων  Α  (ίίεπη  2ο) 

ΙιΧΧΧ  ι  α^αλλιασθαι  Α  (|  7  αΡ~ 
σαιων  Α  ||  8  θλειψει  Β  |  με]  μαι  ΧΑ  || 
1 3  εξαπεστιλα  Τ  ||  1 5  εταττινωσα  ΧΑ 
Τ  |  θλειβοντος  Β 
1ΧΧΧΙ  ι  εμμεσω  Β*  (ει>  /χ.  Β15)  | 

διακρεινει  Β  ||  2  κρεινετε  Β  |  λαμβά- 
νεται. Α  ||  3  κρεινατε  ΒΧ  |  ταπινον 

Τ  ||  4  ε^ελεσθαι  Α  \  ρνσασθαι  Α  |[ 
5  σκοτι  ΑΤ  |  θεμελεια  Α  ||  6  εσται 
Α  ||  7  αποθνησκεται  Α  |  πιπτεται  Α  || 
8  κρεινον  ΒΧ 

Ι.ΧΧΧΙΙ  3  μεισονντες  Β*  (μισ.  Β15 
"εί  αΐΐαδ")  ΧΤ  ||  ίο  χιμαρρω  Β* 
(χα/χ.  ΒΕ?1))  ΧΤ ΙιΧΧΧΙΙΙ  2  δυναμαιων  Α  (ΐΐεπι  4> 
9>   τ3)  II  3  εκλιπει  Χ  εκλειπι  Α  || 
6  αντιλημψεις  Α  ||  7  ε^λογείαϊ  Α  || 

[αρρ. 
8  δυναμαιων  Α  ||  II  χειλιαδα?  ΒΧ  || 
12  ελαιον  Α 
ΙΧΧΧΐν  6  7^0^^  Α  ||  8  διξον  ΑΤ  [ 

ελαιοι  Α  (ΐϋειη  ιι)  ||  12  ανετιλεν  Τ 
ΙΧΧΧν  ι  κλεινόν  ΒΧ  ||  5  πολυέ- 

λαιος Α  (ϊίειτι  15)  ||  7  θλειψεως  Β  || 
11  ψοβισθαι  Τ  ||  13  ελαιοϊ  Α  ||  1 5 
αληθεινος  ΑΤ  ||  I  η  μεισουντετ  ΒΧΤ 

ΙΧΧΧνίΙ  2  ιί/κιτ  Τ6άίι  ||  3  σου  ι°] 
σ|  Τ  |  κλεινόν  ΒΧ  ||  7  σκοτινοι$  ΑΤ  || 
12  ελαίου  Α  ||  13  σκοτι  ΧΑΤ  ||  ιό 
εταπινωθην  ΧΤ 

υεΧΧνίΙΙ  3  ελαιοί  (ίίεπι  15,  25, 

29>  34)  II  5  ετοιμάσω  Α  \  "γεναιαν 
(ΐ°)  Α  ||  9  δυναμαιων  Α  ||  II  ετα- 
πινωσας  ΧΤ  ||  21  εχρεισα  Β*  (εχρισ. 
Β15)  Χ  ||  24  μεισονντας  Β*  {μισ.  Β*) 
ΧΤ  ||  41  διλιαν  ΧΑΤ  ||  42  οιαδοϊ  Τ  | 
-/ιτοσιν  Β*  (γειτ.  Β3?1))  ΧΑΤ  ||  49  οι'Χ 
Τ  ||  51  ονιδισμου  Τ  ||  52  ωνιδισαν  6ΐ5  Τ 

Ϊ.ΧΧΧΙΧ  3  ταπινωσιν  Β*  (ταπειν. 
ΒΛ)  ΧΑΤ  ||  4  Χ«λια  ΒΧ  ||  ίο  εττ? 
ι°]  αιτη  Α  ||  15  εταττινωσα^  Β*  (ετα- 
ττεο*.  Β3ΐ))  ΧΑΤ 

ΧΟ  4  εττισκιασι  Α  \\  6  σκοτι  ΑΤ  || 
7  πεσειτε  Α  \  χειλιας  Β  ||  1 1  εντελειτε 
Α  |  διαφύλαξε  Α  ||  13  λαιοντα  Α  [| 
15  #λει^ει  Α  ||   ι6  δ*|ω  ΑΤ 
ΧΟΙ  2  εξομολο-γεισθε  Ανίά  ε£ομολο- 

^ισθαι  Τ  |  ψαλλιν  Α  ||  3  ανα-γγελλιν 
Α  |  ελαιοϊ  Α  ||  8  ανατιλαι  Τ  Π  χι  πεί- 

θει Α  ||  15  717/34  ('  δυΡ  Γαδ)  Α?Τ  |  ττει- 
ονι  Τ  ||  1 6  ανατιλαι  Τ 

ΧΟΙΙ  ι  κατωκεισται  Α 
ΧΟ'ΠΙ  ι  εκδικησαιων  Ιοϊβ  Α  ||  2  κρει- 

νων  Β  ||  5  εταπινωσαν  Β*  (εταπειν. 
Β^)  ΧΑ  ||  19  παρακλ-ησις  Α 
ΧΟΓν  4  οραιων  Α  ||  8  ακονσηται 

Α  |  σκληρυνηται  Α  \  πιρασμον  Β* 
(ττεφ.  Β*έ)  Χ 
ΧΟν  ι  καινον}  κενόν  Α  ||  2  ευαγ- 

^ελιζεσθαι  Α  ||   3  αναγγείλατε  Τ  || 
8  εισπορενεσθαι  Α  ||  ίο  κρεινει  Β 
(ίίειη  13)  II  ιι  ευφρενεσθωσαν  Α  \\ 
12  παίδια  Α  ||  13  κρειναι  Β 
Χσνΐ  6  ανη~γ~/ιλαν  Τ  ||  7  ίδωλοί5 

Τ  ||  ίο  μεισειτε  Β*  (/χ«τ.  Β130)  ΧΤ  μι- 

σιται  Α  ||  1 1  ανετιλεν  Τ  |  ενθέσει  Α  || 
12  εξομολο-γεισθαι  Α 
ΧΟνίΙ  ι  καινοί/]  κενόν  Α  ||  3  ελαι- 

ου$  ΧΑ  ||  4  α*/αλλιασθαι  Α  ||  8  χειρει 
Β*  (χειρι  Β^)  χιρι  Α  ||  9  κρεινει  Β ΧΟνίΠ  5  προσκυνιτε  Τ  (ϊίειη  9)  II 
8  ευειλατο$  Β*  (ενιλ.  Β13)  ΧΑ  |  ε-/ει- 
ιόι;  Β  ||  9  προσκυνείται  ΧΑ 
ΧΟΙΧ  2  α^αλλιασι  Χ  ||  3  ??μΐϊ  Χ  II 

4  εξομολογεισθαι  ΧΑ  |  α^ειται  Χ  α:- 
νιτε  Τ  ||  5  ελαιο?  Α 

Ο  2  εμμεσω  ΒΑΤ  ||  3  παραβασις 
Α  |  εμεισησα  Τ  ||  4  εκκλεινοντος  ΒΑ  || 
6  ελιτουργει  Β*  (ελειτ.  Β*™)  ΧΑΤ  || 
7  εμμεσω  ΒΤ 01  3   ϋλειβωμαι  Β  |  κλεινόν  Β  || 
5  φα-γιν  Χ  ||  7  Οίκοπαιδω  Α  ||  9  ω,/'- Τ  ||  I  2  εκλιθισαν  Α  \\  13  μεια*  Χ  | 
γεναιαν  (2°)  Α  ||  14  οικτιρησει$  Χ 
|  οικτιρησαι  ΧΤ  ||  ι8  ταπινων  Τ  || 
24  αί'α77ίλθϊ'  ΧΤ  ||  25  ί7/ΐ"σι  Χ  πεί- 

σει Α  |  ̂εναιων  Α  ||  27  ειματιον  ΧΑ 
||  2  8  εκλιψουσιν  Χ 

011  ι  εΐ'λογι  Χ  (ΐίεηι  2,  22)  ||  3 
ειλατευοντα  Β*  (ευιλ.  Β13)  Χ  ||  4  οικτιρ- 
μοι$  Τ  II  5  ανακενισθησεται  Α  \\  8  7το- λυελαιοϊ  Α  Ιί  ιι  ελαω*  Α  (ϊίεηι  1 7)  II 
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13  οίκτιρα  ΚΤ  οικτειρι  Α  |  οικτιρησεν 
Τ  ||  2θ  ευλογείται  ΚΑ  ει-λογιτε  Τ  | 
ισχνά  Β*  (ισχί'ί  Β^)  |  ακονσε  Α  | 
2ΐ  ευλίτ/ειτα*  ΚΑ  βιλογιτβ  Τ  |  δννα- 
μις  Κ  |  λιτονρ-,οι  Β*  (λατ.  Β3ΐ))  ΑΤ  | 2  2  ενλβγβτται  Κ  ενλι»7*τε  Τ 

ΟΙΙΙ  ι  βιλογι  Κ      2  εκτινων  Κ  Τ 
ωσι  Κ     4  λ*τ<*Ρ7«*  Β*  (λειτ.  Βϊΐ3) ΚΑΤ   ||  6  οραιων  Α  (Ϊ16Π1  ίο,  3-) 
7  δειλειασονσίΐ'  Β*  (δειλιασ.  Β5) διλιασουσΗ»  ΚΑ  11  8  παίδια  ΚΑ  || 

1 1  δειψαν  Β  ||  1 2  τετινα  ΚΤ  ||  1 5 

φρενει  Α  |  στηριξι  Κ  ι6  7ταιάοι>  Α  ' 
17  τρμται  ΑΤ  ||  2  2  ανετιλεν  ΚΤ  | 
26  εμττεξειν  Α  Γ  29  εκλι^ονσιν  Κ  3° 
ανακενιειτ  Α  ||  3 2  τρεμιν  Κ  |[  34  '/όυ·1»- 
^177  Κ  |  ευφρανθησομε  Κ  ||  35  61/λογι 
Κ  |  ντταρχιν  Α 

0Γ7  ι  εζομο\ο~/εισθαι  Α  |  επί- 
καλεισθαι  ΚΑ  |  αιτα77«λαται  ̂  
α— αγγιλατε   Τ  2  διη^/ησασθαι 
ΚΑ  ||  3  εταινεισθαι  Α  εται^σ^ε 
Τ    ||    4  Ρ7Τ7?σατα£  Κ  8  εΐ'- 

ετιΚατο  ΚΤ  |  χείλια*  Β  ||  1 4  /3ασιλι* 
Κ  Η  15  χρν*™*  Β*  (ΧΡιστ·  Κ  | ττονηρενεσθαι  Α  |  17  αττεστιλεν  ΚΤ  | 
ΐ8  ετατι^ωσαν  Β*  (εταττειν.  Β35)  ΚΤ  | 
7τεδαυ]  7ταώε$  Α  ||  2θ  ε£α7τεστιλεν  Κ* απεστιλεν  Κ0·*  Τ  Η  25  μεισησαι  Τ  | 
20  εξαιτεστιλεϊ»  ΚΤ  ||  27  ο^ηβαωρ  Κ  || 
28  ε|α7Γ6(7τιλ6ΐ'  Κ  ,  29  απεκτινεν  ΚΤ  !| 

43  α~/α\\ιασι  Κ Ον  ι  εξομο\ο*/εισθαι  Α  είοαολο- 
7'σ"^ε  Τ  |  ελαιοϊ  Α  4  ενβοιτ«β  Α  | 
εττισκεψε  Κ  ||  5  ετταιρισθαι  Τ  ||  7  β- 
λαιουί  ΚΑ  ίΐ  ίο  μεισονντων  Β*  (μισ. 
Β13)  μεισονντος  Τ  Π  II  θλειβοντας  Β  | 
ε«]  15  Τ  |  νπελιφθη  Β*  (ΐ'ττελειςί>9. Βα1))  Κ  |!  13  ΐΊτε/ωναν  Κ  ||  14  ετιρα- 
σαν  Κ  15  εξαττεστιλερ  Κ  ||  30  ε£- 
είλασατο  Κ  |  θραύσεις  Α  ||  33  διεστιλεν 
ΚΤ  |  χιλεσιν  Κ  41  ΧΦα?  ̂   (ίΐεπι 
42)  |  μεισονντες  Τ  ||  4-  εταπινωθη- 
σαν  ίίΐεπι  43^  43  ■'λβοτβββ»  Α  || 
44  Θ\ι3εσθε  Κ  45  *λαιοι/ϊ  Α  47 

αινεσι  ΚΑ    4  3  7ί,/0<'Γ"/'ί0*'οι'ΓΟ  Τ-~: 

Ονΐ  I  εζομο\ο^εισθαι  Α  εξομολο- 
7ΐσ0ε  Τ  |  έλαιο;  Α  ||  2  χι/κ>$  Κ  || 
5  πινωντεί  ΚΑΤ  ;  η  ενθιαν  ΚΤ 
9  πι^ωσαν  ΚΑΤ  ίο  σκοτι  ΚΑΤ 
12  εταπινωθη  ΚΤ  17  εταττινωθησαν 
ΚΑΤ  2ο  απεστιλεν  ΚΤ  0  2  2  ε£- 
α77'λατωσαι/  Τ  |  α7αλλειασει  Α  || 
36  πινωντα%  ΚΑΤ      37  εσπιραν  ΑΤ 

39  θλιφαιως  Α 
ΟνΐΙ  5  ελαί05  Α  I  άλτρια  Κ  ||  13 

^λι^αιωϊ  Α  I!  14  εξονδενωσι  Κ 
ΟνΐΙΙ  2  ηννχθη  Κ  ι  3  Ρ**σσο%  Τ  | 

δωραιαν  Α  ||  5  μεισος  ΚΤ  |]  ίο  επετη- 
σατωσαν  Κ  Λ  οικοπαιδων  Α  13  ε£α- 
λιφθτγτω  Κ* Α  ||  14  αναμνησθιη  Κ  | εξαλιφθειη  Κ  εξαλειφθιη  Α  εξαλιφθιη 
Τ  ||  ι6  ελαιοί  Α  (ΐ^πι  2ΐ  [Α3?], 
26)  ||  1 8  ελεο*  Κ  (ίΐεπι  24)  II  2 1  ουσε 
Κ  II  23  εκκλειραι  Α  25  ονιδος  ΚΤ 
27  XV  Κ 

ΟΙΧ  2  ε|α7Γ0£7τε\ι  Κ  ί  βασιλις 
Α  ||  7  χειεται  Τ 

ΟΧ  4  μνιαν  ΑΤ     6  ανηγμλεν  Τ 
9  α7τεστιλει>  ΚΤ  ■  ενετιλατο  ΚΤ 

ΟΧΙ  2  εστε  Κ  "  4  εξανετιλεν  ΚΤ  | σκοτι  ΚΑΤ  |  ενθέσει  Α  ||  η  αιτοιμη 
Α 
ΟΧΠ  ι  αο^τε  1)13  Τ  ||  6  ταττυ>α 

ΚΤ    7  ̂ /<-Ρων  ΚΤ    9  ντι-ρο-ν  ΚΤ 
ΟΧΙΠ  4  εσκειρτησαν  Α  |Ι  6  εσκιρ- 

τισατε  Α  ||  12  ιδωλα  Τ  [|  13  ουκ] 
ονχ  Τ  1  14  ρεινατ  Κ  Η  2  2  προσθιη  Κ 

23  ιμ'5  Κ  |  εσται  Κ 
ΟΧΐν  3  α.·δειι>ε?  Α     :  ε\αιημο:ν  Κ 

6  εταττινωθην  ΚΑΤ  ||  8  εξίλατο  Τ 
ΟΧν  ι  εταττινωθην  ΚΤ  2  εκστασι 

Κ  |  ίο  εμμεσω  Α 
ΟΧνί  ι  αιδείται  Κ      2  μενι  Κ 
ΟΧνίΙ  ι  ε^οαολοτ/εισ^αι  ΚΑ  εξο- 

μο\ο~/ΐσθε  Τ  |  ε\αιο$  Α  (ίΐεηη  2,  3» 
29)  II  12  «έλισσε  Α  ||  13  Α  || 
19  αννξατε  Α  ||  27  σνστησασθαι  ΚΑ 
||  29  εζομολοτγισθαι  ΚΑ ΟΧνίΠ  4  ει/ετιλω  ΚΤ  Η  5  *ατει/- 
θννθιησαν  Κ  6  εττι.Άίΐτΐί'  Κ  13  χι· 
\εσιν  Κ  |  ε^τ7774λα  ΚΤ  ||  2  2  ο»Ίδο$ 
ΚΤ  |  25  εδα0ι  Κ  |  20  εξη^ιλα  ΚΤ  | 
36  κλεινόν  Α  ιί  39  ο^ιδοϊ  Κ    41  ̂ ^α.ο$ 
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[αρρ. 
(ι°)  Α  (ίίεηι  76,  88)  ||  +τ  ονιδιζουσι 
Κ  ||  46  βασιλαιων  Α  ||  48  χφ&*  Κ  || 
5θ  ταττινωσει  ΚΤ  ταττινωσι  Α  ||  βζ  μβ- 
σονυκτειον  Κ  |  εξομολογισθαι  Τ  ||  64 
ελαιοι/5  Α  |  με]  μαι  Α  ||  67  ταπινω- 
θηναι  ΚΤ  ||  71  εταπινωσας  ΚΤ  || 
8ι  εκλιττει  Κ  ||  89  διαμενι  Κ  (|  91 
διατα£ι  ΝΑ  ||  92  «]  ι  Ν*  (ει  Κ?)  | ταττινωσί  ΚΤ  ||  103  μέλει  ΚΑ  ||  104 
εμεισησα  Τ  (ϊΐεπι  113,  128,  163)  II 
107  εταττινωθην  ΚΤ  ||  115  εκκλει^ατε 
Α  ||  130  δηλώσεις  ΚΑ  ||  131  ηνυξα 
Κ* Α  ||  136  εττι  ΑΤ  ||  138  ε^ετιλω  Κ 
Τ  ||  142  αληθία  Κ  (ΐίοιη  151)  II  1 53  τα' 
πινωσιν  ΚΤ  |  με]  μαι  Α  ||  ι6ι  δωραι· 
αν  Α  |  εδιλιασεν  ΚΑΤ  ||  164  ε7ττακεΐ5 
Α  ||  171  Χ^λτ;  Κ 

ΟΧΙΧ  ι  θλειβεσθαι  Α  ||  2  χιλαιων 
Α  ||  6  μεισουντων  ΑΤ  ||  7  ιρηνικος  Κ  | 
δωραιαν  ΑΤ 

ΟΧΧ  ι  77^*.  Κ  ]  /3θ7?0ία  ΚΤ  ||  2  βο- 
ηθια  Τ 

ΟΧΧΙ  3  ττολευ  Α  ||  7  δνναμι  Α 
ΟΧΧΙΙ  2  διΛω*  Τ  |  χιρας  Κ  \ά»  \\ 

4  πλιον  ΚΑ  |  ονιδος  Τ  |  ε£ουδει>ωσεΐ5 Α 

ΟΧΧΙΙΙ  2  €φ  ημα^  φηεμας  Τ*άίι 
ΟΧΧΐν  3  αφησι  Κ  |  εκτινωσιν  ΚΤ 
ΟΧΧν  ι  επίστρεψε  Κ  ||  4  χιμαρρους 

Κ  ||  5  σπιροντες  ΚΤ 
ΟΧΧνί  ι  0ιΛ£α?7  Τ6£ΐίι  ||  4  ωσι  Κ  || 

5  κατεσχυνθησεται  Κ 
ΟΧΧνίΙ  ι  φα-γεσε  Α  ||  3  ελεω^  Κ 
ΟΧΧνίΙΙ  ι  ττλεονακεις  Α  (ίΐεπι  2)  || 

3  ετεκτενον  ΚΑ  ||  5  μεισουντες  ΚΤ  [| 
8  ευλογβία  Α 
ΟΧΧΙΧ  3  νποστησητε  Κ  ||  4  «- 

λασμος  Κ  ||  5  υττεμινεν  Κ  ||  7  ελαιοϊ 
Α  |  λυτρώσεις  Α 

ΟΧΧΧ  2  εταττινοφρονουν  ΚΤ 
ΟΧΧΧΙ  3  κλειδί  Α  ||  6  δασεσει 

Α  ||  8  αναστηθεί  Α  |  κειβωτο$  Α  || 
II  αληθιαν  Κ  |  θησομε  Κ  ||  14  κατα- παύσει* ΚΑ 
ΟΧΧΧΙΙ  3  βί'ετίλατο  ΚΤ  |  ευλο- 

7ειαρ  Α 
Ο XXXIII  ι  ευλογείται  Κ  ειΛογιτβ 

Τ  ||  2  ετταραται  Κ  |  ειΛ<>7ΐται  Κ  ευλο- 
Ύβιται  Α  ευλογιτε  Τ 
ΟΧΧΧΐν  ι  αινειται  (ι°)  ΚΑ  α^ιτε 

Τ  |  αινιται  (2°)  Κ  αινειται  Α  αινιτε 

Τ  ||  3  αινειται  ΚΑ  αιΐΊτβ  Τ  ||  9 
πεστιλεν  ΚΤ  |  σημια  Κ  |  εμμεσω  Τ  | 
Αΐ7υ7τται  Α  ||  ίο  αττεκτινεν  ΚΤ  |  κρα- 
τεου?  Τ  ||  15  ιδωλα  ΚΤ  ||   ι6  ουκ] 
ουχ  Τ 
ΟΧΧΧν  ι  εξομολογεισθαι  Α  (ίΐεπι 

2,  3>  26)  εξομολο-γισθε  Τ  (ϊίειη  2,  3, 
26)  |  ελαιο$  Α  (ΐίειη  νίοίεδ  1>ίδ)  || 
2  εξομολο-γεισθαι  Κ  (ίίειη  3)  II  5  σνν~ 
εσι  Κ  ||  13  διερεσεις  Κ  ||  ι8  αποκτι- 
ναντι  ΚΑΤ  ||  19  βασιλαια  Α  ||  24  Χ*· 

ρος  Κ 
Ο XXXVI  ι  εκαθεισαμεν  Α  ||  ι  εμ- 

μεσω  Τ  ||  5  επιλησθιη  ΚΑ  ||  6  κολ- 
ληθιη  Α  ||  8  ανταττοδωσι  Κ 

ΟΧΧΧνίΙ  2  αληθια  Κ  ||  3  δι-ναμι 
Κ  ||  6  ταττινα  ΚΑΤ  |  -γινωσκι  Κ  || 
7  εμμεσω  Β*  (εν  μ.  Β3?ι>)  Τ  |  0λει- 
ψεως  Β  θλιψαιως  Α  |  ε^ετι^α  Κ*  | ε|ετίί/α?  Κε·ΕΤ  ||  8  ελαιοί  Α  |  χιρων  Κ 
ΟΧΧΧνίΙΙ  3  σχυνον  Α  ||  8  τταρι 

Τ  ||  14  7"'ωίΓ'α  Α  ||  ι6  ουδυ  Α  || 
17  λειαν  Β*  (λιαι>  ΒΒ)  Ιιΐδ  ||  19  α,πο- 
κτινης  ΚΤ  |  εκκλεινατε  Β  ||  20  7τολυ 
ΚΑ  ||  21  μεισουντας,  εμεισησα  Β* 
(μισ.,  εμισ.  Β15)  Τ  ||  22  τελιον  Τ  | 
μεισος  ΚΤ  |  εμεισουν  ΑΤ 

ΟΧΧΧΙΧ  2  με  ι°]  μαι  ΚΑ  |  ανδικον 
Κ*  (αδ.  Κ1)  ||  4.  ωσι  Α  |  χιλι;  Κ  || 
5  αμαρτολου  Βείΐ11  ||  6  διετινα^  ΑΤ  || 
8  δυνάμεις  Α  ||  13  ποιησι  Κ 

ΟΧΙ·  2  χιρων  Κ  ||  4  εκκλεινης  Β* 
(εκχλιΐ'.  Β13)  |  προφασις  ΚΑ  |  αμαρ- 
τιαις]  αρματιαις  Α 

ΟΧΙιΙ  3'  ε^χαιω  Α  ||  7  εταπινωθην 
Β*  (εταπείν.  Β5)  ΚΤ 

ΟΧΙιΙΙ  I  αληθια  Κ  ||  3  εταττινωσεν 
Β*  (εταττε»/.  ΒΛ)  ΚΑΤ  ||  8  ελαιοί 
Α  |  πορευσομε  Κ  ||  9  Α16]  Α  || 
ίο  ευθια  ΚΤ  ||  ιι  ξησις  Α  \  θλιψαιως 
Α  ||  12  θλειβοντας  Β 

ΟΧΙ.ΙΙΙ  ι  χιρας  Κ  ||  ι  ελαιος  Α  || 
4  ωσι  Κ*  (ωσει  Κ0·3)  ||  5  κλεινόν  Β  | 
καταβηθει  Β*  (-0ι  Β13)  |  οραιω»/  Α  || 
6  ε^αποστίλοι*  (ϊϋεηι  7)  II  7  Μ6  ]0] 
/^αι  Α  |  ρυσε  Κ*  (-σαι  Κ03)  ||  1 1  με 
2°]  μαι  Α 

ΟΧΙ·ΐν  4  ετταινεσι  Κ  ||  8  7το\ι;ελαί- 
ο?  Α  ||  14  αναρθοι  Κ  ||  15  ευκερια 
Α  ||  ι6  χφαϊ  Κ  ||  19  ποιησι  Κ  || 
21  ευλθ74τω  Κ  Τ 
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(ΕΟΛΓ  4  **ινν  Ν  II  6  αληθιαν  Κ  || 
7  ίτινωσι^  ΚΑΤ  |  πεπαιδημενουί  Α  || 
8  αναρθοι  Κ  ||  9  φνλασσι  Α  ||  ίο  7£- 
ραιαν  (2°)  Α 
ΟΧίνΐ  I  αινειται  ΚΑ  |  ηδννθιη 

ΚΑ  ||  3  «ωμβίΌϊ  Α  ||  6  ταπινων 
Κ  Τ  II  8  αιτοιμαζοντι  Α  ||  9  θροφην 
Κ  ||  12  ελαιοδ  Α 

0X1 VII  ι  αιπαιια  Κ*  (ετταινι  Κε·3) 
αίπενεί  Α  \\  2  μοκ\ον$  Β*  (μοχλ. 
Β3ΐ))  II  5  Χ^ονα  Τ  |  ωσι  (ι°)  Κ :  (2°) 
Α  ||  7  ο,ποστελι  Κ  |  τη  ξι  Κ 

ΟΧΙ,νΐΙΙ  ι  αινείτε  ι°]  αινειται  ΚΤ  | 

αχείτε  2°]  αινειται  ΚΑΤ  (ίίεπι  2  1)1», 
4,  7»  Κ:  2  3         4>  7»  Τ)  II 
2  δυναμυ  Κ  ||  5  ενετιλατο  ΚΤ  || 
8  χειων  ΚΤ  ||  ίο  πετινα  ΚΤ  ||  13  «$ο- 
μολνγησεις  ΚΑ ΟΧΙ, IX  ι  αινεσεις  Α  ||  8  πεδαυ] 
7ταιδε$  Α  |  χιροπεδαις  Α 

01·  ι  αινειται  (Μδ :  ίίεπι  2  1)15,  3 
1)Ϊ5,  4  βϊδ,  5        ̂   ο-^ιτε  Τ 

[ΟΠ]  ι  μεικρο$  Κ  ||  2  χειραπ  Κ  || 
4  εξαπεστιλεν  Τ  |  εχρεισεν,  χρεισεω% 
Β  χρισ-105  Κνί<1  ||  6  ιδωλου  ΚΤ  ||  7  ο- νιδοϊ  ΑΤ 

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 

I  2  νόησε  Ο  ||  3  δε£ασ0ε  Ο  |  κατευ- 
θυνιν  Κ  ||  15  εκκλεινον  Β  ||  17  εκτι- 
νετε  Κ  ||  2θ  νμνιται  Ο  |  χλατιαυ 
ΚΑΟ  ||  21  τιχεων  ΚΟ  ||  22  εμεισησαν 
Β*  (εμισ.  Β5)  Α :  ίΐβιη  29  II  24  επιδη 
Κ  |  ουκ  Β*  (ουχ  Β3?1))  |  ε^ετυ/ον  Κ  || 
25  εχοιειται  Κ 

II  5  ευρησις  0  ||  ίο  αισθήσεις  Κ* 
(-συ  Κε·3)  ||  13  6υ&α$  Κ  (ΐίεηι  ι6, 
19)  II  17  διδασκαλεία^  Α  ||  21  υ7το- 
λιφθησονται  Β*  (υπολειφθ.  Β3*5) 

III  ι  τηριτω  Κ  ||  3  ελαιημοσυναι 
Α  ||  7  ̂κκλεινε  Β  ||  ίο  ε  ληνοί  Κ* 
(αι  λ.  Κ^3)  ||  14  κριττον  Κ  ||  ι6  α  ελαιον 
Α  ||  ΐ8  επεριδομενόι$  Β*  (επερειδ. 
Β3ΐ>)  ΚΑ  ||  23  φτ^τ;  Κ  ||  2  7  χφ  Κ  || 
31  ονιδη  Κ  ||  34  ταπινοις  Κ 

IV  12  συνκλισθησεται  Κ  ||  15  στρα- 
τοπαιδενσωσιν  ΚΑ  |  εκκλεινον  ΒΑ  || 
17  σειτουνται  Β*  (σιτ.  Β?')  Κ  |  σειτα 
Β*  (σιτ.  Β1»  Κ  ||  23  τηρι  Κ  || 
27  εκκλεινητ  ΒΑ  ||  27  I)  φ^νη  Κ 

V  3  α7τοστα$~ι  Κ  ||  5  εριδεται  ΚΑ  || 9  αναιλεημοσιν  Α  ||  1 1  ηνικα]  ινικα  Α  || 
12  εμεισησα  Β*  (εμισ.  ΒΒ)  Α  |  ε£εκλει- 
νεν  Β  ||  14  εμμεσω  ΒΑ  ||  15  πεινε 
Β13  (πίνε  Β'')  Κ  ||  ι6  υπερεκχισθω  Κ  | 
7τλατιαϊ  Κ  ||  19  ομειλειτω  Β*  (ομιλ. 
Β^)  Α  ομιλιτω  Κ  ||  2  2  σιραυ  Κ 

VI  ι  χιρα  Κ  ||  2  χιλεσιν  Κ  ||  3  ΧΦα* 
Κ  ||  8  ετοιμάζετε  ΚΑ  ||  81*  ποθινη 
Α  ||  9  κατεκεισε  Β*  {-σαι  ΒΛ)  ΚΑ  || 
ίο  μεικρον  Β*  (μικρ.  Β'1)  ||  ιι  εν· 
παρατείνεται  ΒΚΑ  |  ενδια  Α  (1>ίδ)  || 
13  σημαινι  Κ  ||   14  τεκτενεται  Α  || 

ΐ6  μεισει  Β*  (μισ.  Β13)  |  σνντρειβεται 
Β  ||  ι8  τεκτενομενη  Α  ||  30  πίνων  Κ  || 
33  ονιδοϊ  Κ  |  εξαλιφθησεται  Β*  (ε£α- 
λει00.  Β35)  ||  34  0ισεται  Κ 

VII  2  βιωσυ  Α  ||  6  πλατιά*  Κ  || 
9  σκοτι  Α  ||  ιι  ουκ  Β*  (ουχ  Β3?5) ΚΑ  ||  12  πλατιαις  Κ  ||  13  αναιδι  Κ  || 
ι6  κλεινην  Β  ||  21  ομειλεια  Β*  (ομι- 

λία Β13)  ομιλεια  Α  ||  25  εκκλεινατω 
Β  ||  27  ταμία  Β*  (ταμεία  Β35)  Κ 

VIII  4  προιεμε  Κ  ||  ιι  κρισσων  Β* 
(κρεισσ.  Β3Β)  ΚΑ  ||  13  μεισει  Β* 
(μισ.  Β13)  μισι  Κ  ||  19  καρπιζεσθε 
Κ  ||  21  α  "γεινομενα  Κ  ||  30  ενφρενο- 
μην  Α  ||  31  ενευφρενετο  Κ  |  ευφρε- 
νετο  Κ  ||  34  «σακουσετε  Α  |  εμαυ] 
εμε$  Α  ||  35  ετοιμάζετε  Α  |  θελήσεις 
ΚΑ  ||  36  μεισουντες  Β*  (μισ.  Β^) 

IX  ι  νπερισεν  Β*  (υπερεισεν  Β3ΐ)) Κ  ||  4  εκκλεινατω  Β  (ΐίεηι  ιό)  ||  6  ινα] 
εινα  Α  ||  7  λημψετε  Κ  |  μωμησετε  Κ  || 
1 1  £>7σΐ5  Κ  ||  12  αντλησις  Κ  ||  12  α  ερι- 
δεται  Κ  ερειδετε  Α  ||  14  πλατιαις  ΚΑ  || 
ΐ6  εί/δεεσει  Κ  |  παρακελευομε  Κ  ||  17  α- 

ψασθαι  Α Χ  ι  ευφρενει  Κ  ||  4  ταπινοι  Κ  |  αΐ'- 
δριων  Λ  ||  4  3-  αφρονει  Α  ||  5  Ύεινεται 
Κ  ||  12  μεισος  Β*  (μισ.  Β'')  Κ  |  ιίκοϊ 
Β*  (ι/εικ.  Β3"3)  ΚΑ  |  φιλονικουντας  Β* 
{φιλονεικ.  Β35)  ΚΑ  ||  13  τι/τττ:  Κ  || 
19  φιδομενοϊ  Α  |  χιλεων  Α  ||  2θ  6«? 
λιι/'βι  ΚΑ  ||  23  τικτι  Κ  ||  25  εκκλεινας 
Κ  ||  3^  χιλτ;  Κ 

XI  2  ταττίΐ/ωι/  Β*  {ταπειν.  Βι1))  Κ  || 
3  Ύεινεται  Κ  ||  9  7τολιταΐ5  Β*  (7τολειτ. 
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[ΑΡΡ. Β3)  ||  13  κρυπτι  Ν  ||  15  μεισει  Β* 
(μισ.  Β13)  Κ  ||  ι6  μασούσα  Β*  (μισ. 
Β5)  |  ανδριοι  ΚΑ  |  εριδονται  Κ  || 
ι8  αληθιας  Κ  ||  21  σπιρων  Κ  ||  22  ρεαΊ 
Β*  (ρΐϊ'ί  Β13)  |  κακοφρονει  Α  ||  24  ττλι- 
οζ'α  Α  ||  26  σειτον  Κ  ||  27  τεκτενομενος 
Α  ||  28  πεσιτ,  Α  ||  30  αφερουνται  Α 

XII  ι  μεισωϊ'  Β*  (μισ.  Β5)  Κ  || 
2  κροσσών  Α  \\  \  ανδρια  ΚΑ  ||  9  κρισ-- 
σων  ΚΑ  ||  ίο  οικτίρει  Κ  ||  ιι  α  κατα- 
λιφει  Β*  (-λείψει  Β313)  ||  13  χιλεωρ 
Κ  |  εμπιπτι  Κ  ||  13α  ελαιηθησεται 
Κ  |  εκθλειψει  Α  |ί  ι6  κρυτττι  Κ  || 
17  επιδικννμενην  Β*  (επιδεικν.  Β3^) 
Κ  ||  19  χίλ.77  Κ  (ίίβπΐ  22)  |  αληθεινα 
Α  ||  2θ  τεκτενομενου  Α  ||  22  πιστις 
ΚΑ  ||  25  αγγελεια  Α 

XIII  3  ·™7Ρ'  Κ  |  χϊλεσιν  Ν  ||  4  α"" 
δριων  Κ  ||  8  απιλην  Χ  ||  9  &  όίκτι- 
ρονσιν  Κ  |  ελαιωσιν  Β*  (ελεωσ.  Β313)  || 
ιι  ̂ εινεται  Κ  |  οικτίρει  Κ  [|  12  /φίσ- 
σων  Α  ||  13  καταφρονι  Κ  ||  133.  <ϊί- 
σονται  Κ*  {έσονται  Κε-3)  ||  14  θανιται 
Κ  ||  24  φιδεται  Α  |  μισι  Κ 

XIV  3  Χ'λ?7  Κ  II  6  αισθήσεις  Α  || 
9  οικειαι  Α  (βίδ :  ίίεπι  ιι)  |  οφιλη- 
σονσιν  ΚΑ  ||  ίο  εσθητικη  Κ  |  ευφραι- 
νητε  Κ  |  υβοι   Β*   (υβρει  Β^)   Κ  || 
12  τελεντεα  Β*  {-ταια  Β3*3:  ίίειη  13)  II 
13  προσμει^νυται  Α  ||  ΐ6  εξεκλεινεν 
Β  |  μεΐ"γννται  Α  \\  21  αμαρτανι  Κ* 
(-ρει  Κ0·3)  ||  22  αληθιαν  Κ  ||  23  ερδια 
Κ  ||  26  καταλιπει  Κ*  ||  27  εκκλεινειν 
Β  ||  28  εκλιφει  Κ  ||  29  φρονησι  Κ  || 
33  διαγει^ωσκεται  Κ 
XV  7  εσθησει  Α  ||  ίο  μεισουντες 

Β*  (μισ.  Β5)  Κ  ||  14  Κ  II  ΐ6  κρισ- σων ΚΑ:  ίίειη  17  II  ι8  κατασβεσι 
Α  ||  19  ανδριων  Α  \\  ίο  ευφρενει  Κ  || 
22  συνεδρεια  Β*  (-δρια  Β3ΐ))  ||  24  εκ- 
κλεινας  Β  ||  27  μεισων  Β*  (μισ.  Β13) 
ΚΑ  |  εκκλεινει  Β  εκκλινι  Κ  ||  28  ατο- 
κρεινεται  Β  |  ~/εινονται  Κ 

XVI  3  μεισβι  Β*  (μισ.  Β13)  ||  5  τα- 
χίϊΌυ  ΚΟ  ||  6  χιρας  Κ  ||  ίο  μαντιον 
ΚΟ  |  χιλεσι^  Α  |  κρισι  Κ  ||  14  ε£ε4- 
λασεται  ΒΚ  ||  ι6  ροσσειαι  Β*  (νοσσιαι 
Β3)  Ο  :  1)15  |  ερετωτεραι  (ΐ°)  0  |  χρν- 
σειον  Β*  (-σωι>  Β13)  ||  17  εκκλεινονσιν 
Β  |  Τ17/Η  Κ  |  φισεται  Α  ||  19  κρισσων 
ΚΑ  |  ταπινωσεω$  Β*  (ταττειρ.  Βα1>)  | 

διερειται  ΚΟ  ||  23  β7τει  Α  (ΐίεπι  27)  | 
χιλεσιν  Κ  (ΐίεπι  3°)  I  φορεσι  0  || 
27  χιλεων  Κ  ||  29  αποπιραται  Κ  || 

32  κρισσων  (ι°)  Β*  (κρεισσ.  Β3ΐ> (""ά)) ΑΟ  |  κρισσων  (2°)  Κ XVII  ι  κρισσων  Α  ||  3  καμεινω  Κ  || 
4  χιλεσιν  Α  \\  7  αφρονει  Α  ||  9  Α^'σει 
Κ  |  Οί/αου*  Κ  ||  ίο  απιλη  Α  \  μαστει- 
Ύωθει$  Β*  (μαστιγ.  Β5)  ||  13  κειι>77- 
θησεται  Β*  (κιν.  Β5)  Α  ||  15  κ/>α»ι 
Κ  ||  ι6  £777-1  Κ  ||  ι8  επικροτι  Κ  || 
21  ενφρενεται  Α  \  απεδεντω  Κ  |  ευ- 
0ρενι  Κ  ||  22  ενφρενομενη  Α  \  ευεκτιν 
Α  |  ξηρενεται  Κ  ||  23  εκκλεινει  Β  || 
27  φιδεται  Κ  ||  28  αί7>εοί/  Β*  (ει>ί>.  Β13) 

XVIII  ι  επονιδιστος  Β*  (επονειδ. 
Β*13)  II  2  χριαί'  ΚΑ  ||  3  καταφρονι 
Κ  |  ορίδο*  ΚΑ  ||  5  εκκλεινειν  Β  εκ- 
κλινιν  Κ  |  κρισι  Κ  ||  6  χιλη  Κ  (ΐίεπι 
7)  II  8  πινασονσϊ\  ΚΑ  ||  12  ταπινον- 
ται  Κ  ||  13  αττοκρεινεται  Β  \  ονιδο$ 
Α  ||  ΐ6  καθιξ'ανι  Κ  ||  17  πρωτολο^εια 
Α  ||  19  ισχνι  Α  \\  ίο  χιλεων  Κ  || 
23  αιτειαται  Α 

XIX  3  γεινεται  Κ  |  ονιδος  Κ  ||  4  Μ61* 
,  σει  Β*  (μισ.  Β13)  ||  5  ενρησι  Κ  ||  6  εστε 
Κ  ||  7  σνμφερι  Κ  ||  8  εττερχετε  Α  Π 
9  απιλη  Κ  ||  ιι  πατεραις  Α  ||  12  δει- 
λεια  Β*  (δειλ6α  Β13  νίά)  διλια  Κ  |  ττι- 
νασει  ΚΑ  ||  13  τνρ<-  ̂   II  19  κρισσων 
ΚΑ  ||  22  γεινεται  Κ  ||  23  επονιδι- 
στο$  Β*  (επονειδ.  ΒΆ  ̂   '3)  Α 
XX  2  απιλη  Κ  |  αμαρτανι  Κ  ||  4  °~ 

νειδειξομενος  Α  \\  6  ελαιημων  Κ  || 
7  καταλιψει  Β*  (-λείπει  Β315)  Κ  || 
12  υπομινον  Κ  ||  14  ευ^ια  Κ  ||  ι6  κα· ταλαλιν  Κ 
XXI  ι  εκλεινεν  Β  ||  2  κατευθννι 

Κ  ||  6  &ω/α  Κ  ||  9  κρισσον  Κ  |  οί/ιϋ' 
Κ  ||  ιι  γεύεται  Κ  ||  14  ανατρεπι  Κ  [ 
φιδομενος  Α  ||  17  ελεο^  Α  ||  19  οικιν 
Κ  ||  2  1  ελαιημοσννης  Κ  ||  22  καθιλεν 
Κ  I  επεποιθισαν  Κ  ||  24  καλιται  Κ  || 
25  αποκτινονσιν  Κ*  ||  20  επιθνμι  Κ  | 
αφιδων  ΚΑ 

XXII  8  σνντελεσι  Α  ||  ίο  »ίαό5  Β* 
(ι^εικ:.  Βαΐ3)  Κ  ||  13  πλατιαις  Κ  ||  14  μει- 
σ^ό'ε^  Β*  (/χισ.  Β13)  ||  14  α  ονχ  Α  || 
ι8  χιλεσιν  ΚΑ  ||  23  Κ  ]|  24  ισθει 
Ο  |  έτεροι  €  \\  28  μετερε  ΚΑ  ||  29  βα- σιλεύσει Α 
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XXIII  ι  καθεισης  Α  |  διπνειν  Κ  || 
3  αιδεσματων  Β*  (εδεσμ.  Β*0)  )  έχετε Α  ||  4  παρεκτινου  ΑΟ  ||  6  σννδιπνι 
Κ  ||  7  ττ^'  ̂   II  8  εξαιμεσεί  Β*  (βξβμ. 
Β3^  Κ  ||  ΐι  κρινι  Κ  II  ι6  χίλτ;  (ι°) 
Κ  ||  17  £  (ϊίειη  2ο)  ||  20  ττ/- 
ριτωσαν  ΚΑ  ||  28  αττολιται  Κ  ||  31  ο· 
μειλειτε  Β*  (ομιλ.  Β5)  ομειλβιτε 
Κ  ομιλείται  Α  ||  3 2  ̂ κτινεται  Κ  || 
35  ενεπεξαν  ΚΑ 
"XXIV  2  χιλτ7  Κ  ||  5  κρισσων  ΚΑ  || 6  "γεινεται  Κ  ||  7  νοφεία  Κ  |  εκκλει- 

νονσιν  Β  ||  1 1  0ιστ;  ΚΑ  ||  12  ̂ γεινωσκε 
Κ  |  -γίνωσκί  ̂   II  14  ̂ Ύκο-ταλίψεί  Β* 
(-λείπει  Β3ΐ>)  ΚΑ  ||  ι8  ο^ετε  Α  || 
21  απιθησης  ΚΑ  ||  22  εξεφνης  Α  || 
25  φρονήσει  Α  ||  3°  αποθανιν  Κ* 
(-ί/είί'  Κε·3)  ||  33  ΧιΡα*  ̂   ||  35  κΡίνί  Κ* 
(-ί/ει  Κ3·ε)  ||  36  επερεται  Α  ||  37  τα" 
πινους  Κ  ||  38  βπνγινωσκιν  Κ  ||  39  εστε 
Α  ||  41  Χ'λη  Κ  ||  43  πολειτην  Β*  (-λι- 
τ·^  Β5)  Ι  χιλεσιν  ΚΑ  ||  44  ΧΡνσοΡ-€ 
€  |  τεισομαι  Κ  II  4^  ̂ εινεται  Κ  || 
49  ει/δια  ΚΟ  ||  50  τΡι*  Α  (Ιήδ)  |  θν- 
~/ατεραις  Κ  |  ειπιν  Α  ||  56  σιεται  ΚΑ  | 
0βριι/  Α  ||  57  σειτιωρ  Β*  (σιτ.  Β^) 
Κ  |ί  63  εριδομενο$  Β*  (ερειδ.  Β3ΐ>)  Κ  || 66  θηλιαιν  Κ  |  60ιί  Κ  ||  67  εκτινης 
Κ  ||  71  νστεροβονλειαν  Α  ||  7  2  &ον 
Κ*  (οίΐ/.  Κ0·3)  |  πεινετωσαν  Β*  (7γιϊ/. 
Β15)  ||  73  «ρειναι  Β  |  ασθενις  Κ  ||  74 
δοται  Α  |  πεινειν  Β*  (π-»/.  Βχ>)  πινιν 
Κ  ||  76  ανοι-γε]  αννγε  Κ  (ίίεηι  77) 
XXV  2  κρνπτι  Κ  ||  5  κτι^ε  Κ  κτει- 

ναι  Α  ||  7  «ρισσον  ΚΑ  ||  8  ονειδειση 
Β*  (-διση  Β'')  Α  ονιδειση  Κ  ||  9  ο-να- 
χωρι  Κ  |  καταφρονι  ΚΑ  ||  ίο  ονιδιση 
Κ  ονειδειση  Α  ||  ΙΟ  α  εποϊ/ιδίστοϊ  ΒΚ  || 
ι  ι  εΐ7Γί.ι/  Κ  ||  1 3  ωφελι  Κ  |  αποστι- 
λαντας  Κ  ||  14  δοσι  Α  ||  15  σνντρειβει 
Β  ||  ΐ6  μέλει  Λ  |  εξαιμεσης  Β*  (ε£εμ. 
Βυ)  Α  ||  17  μάσηση  Κ  ||  ίο,  ολιται  Κ  || 

2ο  3.  ειματίω  Κ  ||  21  7Γί^α  ΚΑ  ||  2  2  σω- 
ρενσις  Κ  ||  23  α^εδε5  Α  |  αιρεθι'ζει  Κ  || 24  κριττον   Κ  |  οικιρ  Κ  |  οικεία  Α  || 
25  δειψωση  Α  |  α~/~γελεια  Α  \\  28  ατι- 
χιστοϊ  Α  |  πρασσί  Α 
XXVI  4  αποκρεινου  Β*  (-κρίνου 

Β1?3?)  |  αφρονει  (ι°)  Α  ||  6  οζ/ίδοϊ  Κ  | 
α7τοστιλα?  Κ  ||  ίο  χιμαζεται  Κ  ||  1 1  αι- 

ρετοί/ Β*  (ε/χ.  Β3ΐ})  ||  14  κλεινής  Β  || 
2θ  0αλλί  Κ  ||  23  καλυπτι  Κ  ||  24  απο- 
κλεομενοί  Α  \  τεκτενεται  Α  ||  25  πι~ 
σθης  ΚΑ  ||  27  εμπεσειτε  Κ  |  αληθιαν Κ 
XXVII  2  χιλτ7  ΚΑ  ||  5  κρισσονν 

ΚΑ  ||  8  νοσσειας  Β*  (-σσια%  Β*>)  €  || 
1 1  */εινου  Κ  ||  12  τεισονσιν  Κ  ||  13  λοι- 
μενετε  Α  ||  15  χιμερινη  Β*  (χει/λ. 
Β3*3)  Κ  ||  19  οι/κ  0  ||  2οα  ακρατις  Κ* 
(-τευ  Κ0·3)  ||  21  α  εκξητι  Κ  |  £>;τι  Κ  || 
22  εμμεσω  Β!°  \\  25  7τοαδίω  Α  ||  26  παί- δων Κ 

XXVIII  3  ανδριος  ΚΑ  |  σνκοφαντι 
Κ  ||  4  τιχοϊ  Κ  ||  6  κρισσων  ΚΑ  |  αλ7/- 

Β*  (-6>εια  Β313)  ||  9  εκκΚενων  Β  || 
12  βοηθιαν  Κ  |  Ύεινεταί  Κ  ||  15  πίνων 
Β^ΚΑ  |  δειψων  Α  \  τνραννι  Α  \\  ι6  μει- 
σων  Κ  ||  173.  εθνι  Κ  ||  22  σπενδι  Κ  | 
πλοντιν  Κ  ||  24  αμαρτανιν  Κ  ||  25  /ί/34ϊΊ ΚΑ 

XXIX  ι  κρισσων  ΚΑ  ||  7  κρινιν  Κ  || 
ΐ6  7ε"'0Ι/7"£1ΐί  Κ  (1)Ϊ8)  ||  17  αναπαυσι 
Α  ||  2θ  Ύεινωσκε  Κ  ||  22  νικο5  Β* 
(ΐ'εικ.  Β3ί>)  ΚΑ  ||  23  ύβρεις  Κ  |  ταπινοι 
Κ  |  ταπινοφρονας  Β*  (ταττε^.  Βα1>) Κ  ||  24  μεισει  Κ  ||  26  γεινεται  Κ  (ϊΐεηι 
4ΐ)  II  31  €Ρ€ία  Β*  (εΡια  Β5)  II  35  νΡ'- σεν  Κ  |  βραχειονας  Κ  ||  38  εξετινεν 
Κ  ||  4ι  σννεδρειω  Β*  (-δριω  Β5)  || 
43  εστιλατο  Κ  ||  45  σταΐ"γναι  Α  \  σβι- 
τα  Β*  (σιτα  Βι>)  Κ  |  ελαιημοσννη  Κ  || 
47  νπερκισαι  ΚΑ  ||  48  εΐ'λθ7ίται  Κ  | 
αινιτω  Κ  ||  49  χιλεων  Α 

εκκλησιαστής 

I  3  Μ°Χ^ει]  /^οχ^1  Α  ||  6  πορεύετε 
(ι°)  Ο  II  7  χιμαρροι  Βίδ  Β*  (χειμ.  Β3·3) Α  ||  8  λαλιν  Ο 

II  ι  πιρασω  Α  \\  5  παραδισους  ΚΑ  || 
ίο  αφιλον  Κ  ||  1 2  εττελεΐΊΤετε  Α  || 

14  σκοτι  ΚΑ  ||  ι6  αποθανιται  Κ  || 
17  εμεισησα  Κ  ||  ι8  ̂ εινομενω  Κ  || 
2  2  Ύεινεται  Κ  ||  24  δι^ει  ΚΑΟ 

III  2  καιροί  2°]  κερο?  ̂   (ϊίειτι  4 
[4°],  5  8  [4°])  |  αττο^αν^  Κ  || 

ΒΕΡΤ.  II. 
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[αρρ. 

3  αποκτιναι  Χ  [|  \  καιρός  2°]  κεαρος 
Χ*  (κ αφ.  Χε·3)  |  κοψασθε  Α  ||  6  εκ- 
βαλιν  Α  ||  7  καιρός  2°,  4°]  κερος  Α  \\ 
8  ιρψψ  Χ  ||  17  κρινι  Χ  ||  ι8  λαλειαί 
Α  I  διακρινι  Χ 

IV  5  χφα-ϊ  ̂ *  (χ€ίΡ-  ̂ α·°)  II  ίο  67ει_ 
ραι]  εγιραι  Χ*  (ε76Φ·  ̂ α·°) V  2  παρατείνεται  Χ  |  πιρασμον  Χ  || 
13  απολιται  Χ  ||  ι6  σκοτι  Χ  Ο  ||  17  ιδιν 

VI  4  σκοτι  οΐδ  ΧΑ  Ο  ||  6  χειλιών  Β 
VII  2  ελεον  ΧΑ  ||  15  φ0ει  Α  || 

ι7  7είϊ/ου  ̂   (ΐίεηι  ι8)  ||  2ΐ  ουκ·  Ο  || 
23  πλιστακις  Β*  (πλειστ.  Β3*3)  πλι- 
στακεις  Α  ||  24  επιρασα  Χ  ||  27  Χφαϊ 
Χ  |  εξερεθησεται  ΑΟ 

VIII  ι   μεισηθησεται  Χ  ||   5  76ί_ 

νωσκει  Χ  ||  6  7"ωσ"ει$  Χ  II  ιι  7€ιϊ'0" 
μερ^  Χ  ||  12  "γεινωσκω  Χ  ||  15  φα~γιν 
Χ  ||  17  ενρειν  Ηδ]  ευρ»/  Α 

IX  ι  μεισος  Χ  ||  ίο  χφ  Α  ||  14  μει- 

κρα  Χ Χ  6  ταπινω  ΧΑ  ||  8  καθερονντα  Ν  |] 
12  χιλη  Χ  ||  ι8  ταπινωθησεται  ΧΟ  | 
δο/τωσευ  Α  |  χιρων  Χ  ||  19  ε\εον  Χ  | 
ταπινωσει  Χ*  ||  2ο  συνιδησι  Χ  |  7τετι- ?Όν  Χ 
XI  ι  αποστιλον  Χ  ||  6  χφ  Α  || 

7  βλεπιν  Α  ||  9  ενφρενου  Χ  |  ̂νωθει 
Α\  αξιΟ XII  ι  ερυ  Α  ||  4  κλισονσιν  ΑΟ  I 
ταπινωθησονται  ΧΑ  ||  9  εξηχριασεται 
Α  ||  ίο  ευριν  ΧΑ  ||  14  κρισΊ  Χ*  (-σει 

Χε·3) 

ΑΣΜΑ 

I  5  μελενα  Ο  \\  6  βλεφηται  Α  || 
ίο  ωρεωθησαν  £  \\  12  ανακλισι  ΧΑ  || 
15  πλισιον  Ο  ||  ι6  κλεινή  ΒΧ 

II  ι  παιδιού  Α  ||  7  ε^ειρ-ηται  ΧΑΟ  | 
εξεγειρηται  ΧΑ  Ο  ||  9  νεφρω  Α  \  ελα- 
βων  Α  ||  ιι  χιμων  Α  ||  14  προτι- 
χισματοτ  ΧΑ  |  δι£ο»>  Χ  ||  17  κεινη- θοχτιν  Χ 

III  4  μακρόν  Χ  ||  5  εγφνταί  ̂  
ε^ειρηται  ΑΟ  |  εζε-γιρηται  Χ  εξεγει- 
ρηται  ΑΟ 

IV  3  Χ4λί7  (ίίεηι  ιι,  Χ)  || 
4  χειλιοι  Β  |  θνραιοι  Β*  (-ρεοι  Β3?1)) 
Α  ||  12  κεκλισμενος  Ηδ  ΧΑ  ||  13  τα- 
ραδισος  Β*  (-δεισο?  Β3?ΐ3) 

V  ι  μεθνσθηται  Α  \\  2  α-γρνπνι  Α  \ 
τέλια  Χ  ||  4  ο,πεστιλεν  Χ  |  χιρα  Χ  || 
5  κλιθρον  ΧΑ  ||  8  απαγ-γειληται  Α  \\ 
14  σαπφιρου  Α  \\  17  αδελφειδος  2°  Χ 

VI  5  Χ^λτ;  ΧΑ  ||  7  βασιλεισσαι  Α  \\ 
8  τέλια  Χ  ||  9  ωσι  Α  ||  ίο  ιδειν  ι°] 
ειδειν  Χ  ειδιν  Α  |  χιμαρρον  Β*  (χειμ. 
Β35)  Χ  |  ιδειν  2°]  ειδιν  Χ  ιδιι>  Α 

VII  ι  οψεσθαι  ΧΑ  |  τεχνειτου  Β* (-νιτου  Β*>)  ||  8  φοινικει  Χ  (ϊΐεηα  8)  | 
ρεινος  Β*  (ριν.  Β13)  ||  9  χιλεσιν  Χ 

VIII  4  ε-γειρηται  Α  \  εξεγιρητε  Χ 
εξεγειρηται  Α  ||  9  "χο*  Β*  (Τ6ίΧ· Β3*3)  ΧΑ  ||  ιι  χειλιουί  Β  |Ι  12  χει- λιοί ΒΧ 

ΙΩΒ 

I  2  τρις  Α  ||  3  θηλιαι  ΧΑ  |  τρι$ 
ΧΑ  ||  4  Χ  ||  8  αληθεινος  Α  || 
1 1  αποστιλον  Χ  |  αι/'ε  Α  ||  1 3  επει- 
νον  Β*  (επιν.  Β13)  ||  14  0??λιαι  Α  || 
15  παιδας]  πεδας  Χ  |  απεκτιναν  Χ  || 
ΐ6  ποιμαινας  Α  ||  ιδ  ερχετε  Α  |  7τει- 
νοντων  Β*  (πιν.  Β15)  ||  19  εζεφνης  Α  || 
2 1  αφιλατο  Α 

II  4  εκτεισει  Β*  (-τισει  Β13)  ||  5  α7Γ0' 
ιττιλαϊ  Χ  |  α^ε  Α  ||  7  επαισεν]  επε- 

σεν  ΧΑ  ||  8  ειχωρα  Β*  (ιχ.  Β15)  || 
9  α  μεικρον  Χ  ||  9  ̂  ηφο,νιστε  Α  \ 
ωδεινες  Χ  ||  9  <1  βι]  ε  Α  ||  1°  χιλεσιν 
ΧΑ  ||  ιι  του  ΧΑ 

III  5  καταραθιη  Χα·30  ||  6  εκιντ;  Χ0·3  | 
αριθμηθιη  Χ  ||  8  εκινην  Χ  ||  ίο  σνν- 
εκλισεν  ΧΑΟ  (ίίεηι  23,  ΧΑ)  ||  13  κοι- 
μηθις  Ο  ||  21  ομιρονται  Χ  ||  2  2  περι- 

χαρή Α  ||  25  εδεδοικιν  ΧΑ 
IV  2  νποισι  Α  \\  6  ουκ  Β*  (ονχ  Β3ΐί) 
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ΚΟ  ||  7  αληθεινοι  Α  ||  8  σπιροντε$  Ο  || 
ίο  λεενης  Α  ||  ιι  εχιν  Κ  (ίΐεπι  2ΐ)  || 
12  αληθεινον  Α  |  ε£εσια  Α  ||  19  επαι- 
σεί']  επεσεν  ΚΑ 

V  ι  επικαλεσε  Α  ||  4  €στ€  Α  |  ε£ε- 
ρουμενο$  Κ  ||  5  εξερετοι  Κ  ||  9  εζ*ο~ια Α  ||  ιι  ταπινους  Κ  ||  1 5  Χφ°*  Κ  (ϊίειη 
2θ)  ||  1 8  αλγιν  Α  ||  19  εξελιται  Κ  | 
λυσι  Ν  ||  2ο  λειμω  Β*  (λιμ.  Β15)  || 
24  €ίρηι>€υσι  Κ  ||  26  συνκομισθισα  Κ  || 
27  ̂ νωθει  Α 

VI  4  εκπεινει  Β*  (εκπιν.  Β13)  εκ- 
7γιϊ>ι  Κ  |  αρξωμε  ̂   ||  5  καικραξεται 
£  ||  8  ετησις  Ο  ||  ίο  τιχεων  ΚΑ  || 
12  αι]  ε  Α*  (αι  Α3)  [  χαλκιαι  Ο  || 13  επεποιθιν  Α  ||  14  απιπατο  Α  Ο  || 
1 5  χιμαρρους  Β*  (χειμ.  Β3ΐ>)  ||  ι6  χειων 
ΚΑ  ||  17  τακισα  Ο  \\  ι\  υμι$  Κ  |  επε- 
βηται  ΑΟ  |  φοβηθηται  ΚΑ  ||  25  αλί;- 
θεινον  Α  ||  27  εττιπιπτεται  Α  \  εναλ- 
λεσθαι  Α  ||  28  νυνει  Κ 

VII  ι  πιρατηριον  ΚΑ  ||  3  υττεμινα 
Κ  ||  4  γει/Όμ,αι  Κ  ||  5  φνρετε  Α  |  ει- 
χωροϊ  Β*  (ιχ.  Β13)  ||  6  ελττιδει  Α  || 
7  ιδιν  Α  ||  13  κλεινή  Β*  (κλι*.  Β1»)  || 
17  προσεχή  Κ 

VIII  ι  λεγι  Κ  ||  4  αττεστιλεν  Κ  || 
6  αληθεινοί  Α  ||  12  ξηρενεται  Κ  || 
15  εττειλαβομενου  Α  \  υπομινη  Κ  || 
2 1  αλτηθεινων  Α  \  εμπλησι  Κ  |  χιλ?7 
Κ  ||  2  2  ενδυσο/τε  Κ 

IX  3  αντιπη  ΚΑ  |  χειλιών  Β  ||  4  ν~ 
ττεμινεν  Κ  ||  6  σιων  ΚΑ  ||  ίο  ε£εσια  Α  || 
14  διακρινι  Κ  ||  15  ισακουσεται  Κ  || 
19  κρατι  Κ  ||  24  Κ  |  σννκα- 
λυπτι  Α  ||  28  σιομε  Α  |  εασι$  Α  || 
29  επιδη  Κ  ||  3 2  αντικρινονμε  Κ  || 
33  μεσειτης  Β*  (μεσιτ.  Β1·)  ||  34  στρο- 
βιτω  Κ 

Χ  2  ασεβιν  Α  [|  3  αττιπω  Κ  ||  7  X*- 
ρωι>  Κ  |  εξερουμενος  Λ  ||  8  χιρε?  Κ  |  ε- 
παισας]  επεσας  Α  ||  13  αδυνατι  Β* 
(-τει  Βα,>)  ||  ι6  α^ρευομε  Α  \  δινως 
Κ  ||  17  επανακενι'ζων  Α  \  αιτασιν  Α  || 
ΐ8  Ουκ  2°]  οι»χ  ]>*  (ουκ  Β*5) 
XI  5  Χ'λη  ̂   Ιι  12  (ρνβ^ιτη  Β* 

(-μιτη  Β*>)  Α^  ||  13  ΧΦ<*ϊ  Κ  ||  ι8  ανα- 
φανιται  Κ  |  ιρηνη  Κ  ||  19  εστε  Α  || 
2θ  απολιφει  Κ 

XII  2  ι/μυ  Κ  ||  5  πεσιν  Α  ||  7  τ*- 
τίΐ'α  Κ  |  αττα^ιλωσιν  Κ   ||   8  εκδι- 

■ηγησε  Α  ||  14  κλισ^  Κ  ||  15  ξηρανι  Κ  || 
19  'ερίί  Κ  II  2ο  χιλη  Κ  ||  21  ταπί· 
νους  Κ  ||  25  πλανηθιησαν  Κ 

XIII  2  υμυ  Κ  |  επιστασθαι  ΚΑ  || 
4  εσται  Κ  ||  5  κώφευσε  Α  ||  6  χιλεων 
ΚΑ  |  προσεχεται  Α  ||  7  λαλείται  Α  \ 
φθε^εσθαι  ΚΑ  ||  8  υποστελεισθαι 
ΚΑ  |  γενέσθαι  ΚΑ  ||  9  προστεθψ 
σεσθαι  ΚΑ  ||  ίο  θαυμαζεσθαι  Κ  || 
ιι  στροβησι  Κ  ||  1 5  χειρωσητε  Α  \  εττι 
ΚΑ  ||  19  εκλιψω  Β*  (-λειψ.  Β3ΐ>)  Κ  || 21  με]  μαι  Ο  ||  23  αμαρτιε  ̂   ||  24  V 
•γησε  Α  ||  25  κεινονμενον  Β*  (κιν.  Β6) 
Α  |  αντικισαι  Κ  αντικεισε  Α  ||  26  κα- 
ται~/ραψας  Ο  ||  27  αφεικου  Β*  (αφικ. 
Β3*5) 

XIV  ιι  ερημωθις  Κ  ||  12  κοιμηθις 
Κ  |  αιξυπνισθησονται  Ο  ||  13  μνιαν 
ΚΑΟ  ||  15  χιρων  Κ  ||  ι8  παλεωθησε- 
ται  Ο  ||  19  ελαιαι/αι*  Ο  ||  2θ  ε£α7τεστι- 
λα*  Κ  ||  22  αι]  ε  Α*  (αι  Αα?) 
XV  6  χιλη  Κ  ||  7  ̂ει^ων  Β*  (^ι^. 

Β13)  ΚΟ  ||  8  αφεικετο  Β*  (α0ικ.  Β'3) 
Κ  ||  9  ̂ Α1^  Κ  ||  2  2  εντεταλτε  Ο  | 
χιρα$  Κ  (ίΐεηι  25)  Ο  |  σειδηρου  Ο  || 
23  ευ  ι°]  υ  Ο  ||  24  θλειψεις  Ο  ||  20  υ/3ρι 
ΑΟ  |  τταχι  Β*  (-χει  Β315)  Κ  ||  28  αυ- 
λισ(9ιΐ7  Β*  (-^€417  Β3Ϊ3)  ̂   II  29  Α11"^ 
Κ  ||  33  τρυ-γηΟιη  Κ  |  ελεα?  Α XVI  3  παρενοχλησι  Κ  παρενοχλισει 
Αν!ά  ||  4  κειν-ησω  Α  \\  5  κεινησιν  ΑΟ  | 
χιλεων  ΚΑ  |  φισομαι  ΑΟ  ||  9  7Γι" 
ρατων  Κ  ||  ιο.ο£ι  Κ*  (-^ει  Κα3)  |  ε7ται- 
σεϊ/]  εττεσεί/  Β*  (επαισ.  Β35)  ΚΑ  || 
ιι  χιρας  ΚΑ  ||  13  λογχεϊ  Ο  |  0ιδο- 
μει/οι  Α  ||  2θ  δε^σευ  Α€  ||  21  επανα- 
στραφησομε  Ο 

XVII  ι  ολεκομε  ΚΑ  |  δεομε  Α  || 
2  λισσομε  Ο  ||  5  α^αγγ^λι  Κε·&  || 
8  αληθεινους  Α  \  επαναστεη  Κ1-"·1  || ίο  εριδετε  Α  ερείδεται  Ο  ||  13  εστρωτε 
Ο 

XVIII  ι  λε7ι  Κ  ||  8  ελιχ&η  Κ  || 
12  ε£εσιό|  Α  ||  13  βρωθιησαν  Α  \  κατ- 
εδετε  Α  \\  14  εκρα^ιη  ΚΑ  ||  1 5  κατα- 
οκηνωσι  Κ  |  θιω  ΚΑ 
XIX  3  "γνωται  Α  \  καταλαλειται 

ΚΑ  |  εσχννομενοι  Κ  |  επικεισθαι  Κ  || 
4  αληθιας  Κ  |  αυλιζετε  Α  ||  5  μβ7α- 
λυνεσΟαι  Κ€-;ιΑ  |  εναλλεσΟαι  Κ  |  οι«- 
ϋει  ΚΑ  ||  6  7Ι/ωΓαι  II  7  ον€Ι·δι  Κ  || 
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[αρρ. 
8  περιωκοδομημε  Α  ||  1 1  δινως  Α  || 
12  πιρατηρια  Ν  ||  15  7ίΤΟΙ/€5  Β*  (7ατ· 
ΒΛ)  Α  |  θεραπεναι  Β*  (-τταΐί/αι  Β5) 
θεραπαινε  Ν  ||  17  ει/ίετευορ  Α  ||  22  δι- 

ώκεται Ν  |  εμπεπλασθαι  ΝΑ  ||  28  ε- 
ρειται  Α  ||  29  ευλαβηθηται  ΝΑΟ  \υμις ΝΟ 

XX  2  αντεριν  Α  |  συνιεται  Ν*  || 
5  εξεσιον  Α  ||  7  αττοΧιται  Κ  ||  9  προσ- 
θησι  Α  ||  12  κρυνίΊ  Α  ||  13  φισεται 
Α  |  εμμεσω  Β*  (ει>  /χ.  Β13)  ||  15  ε£αι- 
μβσθησεται  Β*  (εξεμ.  Β13)  ||  19  διεται/ Α  ||  23  επαποστιΧαι  Ν  ||  26  κατέθετε 
Ν  καταιδεται  Ο  ||  27  επαναστεη  Α 

XXI  2  ακονσαται  ΐ>ϊδ  Ο  ||  3  κατα- 
7ελεσετε  (δΐο)  Ο  ||  5  6Μαι  Ο  II  ίο  ε7~ 
Ύαστρι  Α  ||  ιι  προσπεζονσιν  Ν  [| 
17  ωδεινεϊ  Β*  (ωδιι/.  Β13)  ||  19  αϊ/τα- ττοδωσι  Ν  ||  2ο  διασωθιη  Ν  δειασωθειη 
Ο  ||  22  διακρινι  Ν  ||  23  κρατι  Ν  || 
27  επίκισθε  Ν  εττικεισθαι  Α  Ο  ||  28  ε- 
ρειται  Ο  ||  29  σημια  Ν  ||  31  αΐ'τα- 
ποδωσι  Ν  ||  33  Χ<-μαρρου  Β*  (χει/χ. 
Β3*3)  Ο  ||  34  παρακαΧιτε  Ν  παρακα- λείται Α 

XXII  3  μελι  ΝΟ  ||  7  ιτινωντων  ΝΑ  || 
9  ε£α7τεστιλα$  Ν  ||  ίο  ε£εσιο$  Α  || 
12  υ/3ρι  Β*νίΛ  (υ/3ρει  Β?)  Α  |  ετα- 
ττινωσεν  Β*  (εταπείί/.  Β35)  ΝΑΟ  || 
14  οραθησετε  Ν  ||  21  υπομινης  Α  || 
23  ταπινωσ-ης  Β*  (ταπειν.  Β313)  ΝΑ  || 
24  χΐ-μο-ρρ.  Β*  (χειμ.  Β3*3)  ||  2  7  εισα- 

κούσετε Ν  |  δωσι  Ν  ||  28  αποκατα- 
στησί  Ν  |  εστε  Α  ||  29  εταπινωσας 
Β*   (εταπειν.   Β;ιϋ)   Ν   ||    3°  ρνσετε 

XXIII  2    χιρο?   Ν  |  βάρια  ΝΑ  || 
6  ισχύει  Β*  (ισχνι  Β13)  |  απιΧη  Ν  || 
9  ττεριβαΧι  Ν  ||  1 1  εκκΧεινω  Β  ||  17 
διι*  Α  |  επε\ευσετε  Α 
XXIV  2  7τοιμ.εζ/ι]  ποιμαινι  Ν  7τοι- 

μαινει  Α  ||  4  εξεκΧειναν  Β  ||  8  εχιρ 
Ν  ||  9  εταττίϊ'ωσαϊ'  Β*  (εταττειρ.  Β3*3) ΝΑΟ  ||  ίο  πινωντων  ΝΑ  ||  1 1  ηδισαν 
Ν  (ίίβΐΏ  13)  II  ι6  σκοτι  ΝΑΟ  ||  ι8  κατ- 
αραθιη  Β*  (-θειη  Β313)  |  αναφανιη  Β* 
(-νειη  Β3ΐ>)  Ν  ||  2θ  αποδοθιη  Ν  |  σι^- 
τριβιη  Ν  1|  2ΐ  στιραν  Ν  ||  23  μαΧα- 
κεισθεις  Α  |  νγιασθηνε  Ν 
XXV  3  τταρελκι/σευ  Α  παρεκυσις 

Ο  |  πιραταΐϊ  Ν 

XXVI  2  βραχειών  Ν  ||  4  αι>τ777ιλα5 
Ν  ||  5  άτονων  Β*  (7ειτ.  Β313)  ||  7  εκ- 
τιι>ωι>  Ν  ||  12  ισχύει  Β*  (-σχυι  Β5)  || 
13  κλι0ρα  Β*  (κλειθρ.  Β3*3)  Α 
XXVII  3  Ν  |  ρεινει  Β*  {ρινι 

Β13)  ||  4  ΧοΧ-ησιν  Ν*  (-σειν  Νε·α)  Ο  | χιλη  Ν  ||  6  προωμε  Ν^|  7  εκχθροι  Α  || 
ιι  χιρι  Ν  ||  15  ου(9ΐ5  Ν  ||  17  αληθεινοι 
Α  ||  19  διηρι^εν  Ν  ||  22  επιρειψει  Β* 
(επιριψ.  Β13)  Ν  ||  23  χιρα*  Ν 

XXVIII  2  "γεινεται  ΒΝ  |  ισα]  εισα 
Ο  ||  3  σκοτι  ΑΟ  ||  5  ωσι  Ν  ||  6  σαπφι- 
ρου  ΑΟ  ||  7  πετινον  Ν  ||  8  αΧΧαζονων 
Α  ||  9  ϊζετινεν  ΝΟ  |  χιρα  Ν  ||  1 5  δωσι 
Ν  |  συνκΧισμον  Β*  ΝΑ  ||  1 6  ονυχει 
Α  |  σαπφιρω  Ν  ||  ι  η  ονχ  Β*  (ουκ  Β13) 
ΝΑ  ||  19  οι/χ  Β*  (ουκ  ΒΗ)  Ν  ||  2ΐ  πε- τιι>ω//  ΝΟ 
XXIX  2  0ι?7  Ν  ||  3  σκοτι  ΝΑΟ  || 

5  Χειαν  Β*  (λιαί/  Β5)  ||  η  ττολι  ΝΑ  | 
πλατιαις  ΝΑΟ  ||  1 1  εξεκΧεινεν  ΒΟ  || 
12  χιρο9  Ν  ||  13  ειΛο^εια  Α  ||  ιό  ηδιι> 
Α  ||   19  διηννκται  Ν  διηνυκτε  Α 
2  2  περιχαρις  ΝΟ  |  ε-γεινοντο  Β  ||  23  δει- 
ψωσα  Α  ||  25  εκαθεισα  Α  \  ωσι  Ν*  (-σει 

Νε·3) 

XXX  ι  μερι  ΝΑ  ||  3  ̂δια  Α  |  λειρ,ω 
Β*  (λιμ.  Β13)  |  εκθες  Α  ||  4  σειτα  Ν  || 
ίο  εφισαντο  Α  ||  1 1  ε£α7τεστι\.  Ν  || 
14  πεφνρμε  Α  ||  ι8  ισχύει  Β*  (ισχυι 
Β3)  ||  21  εμαστειγωσας  Β*  (εμαστι-γ. 
Β13)  ||  29  σφηνών  Β*  (σειρ.  Β313)  Ν 
XXXI  7  εξε/ν-λεΐί/ει/  Β*  (ε£εκλιι/.  Β13) 

||  8  σττιραιμι  Ν  ||  ίο  αραισαι  Ν*  (αρεσ. 
Νε·3)  |  ταπινωθειη  Ν  ||  13  θεραπε- 
νη$  Α  ||  14  αιτασιν  Α  ||  ΐ6  χριαί' 
Α  ||  22  κλιδοϊ  ΝΑ  |  βραχειών  ΝΑ  | 
συντριβιη  Ν  ||  26  φθεινουσαν  Β*  (0^1^. 
Β13)  Α  ||  27  χφα  Ν  ||  31  θεραπαινε 
Α  |  λειαι/  Β*  (λίαν  Β13)  Ν  ||  3δ  ίδί" 
δοικιν  Ν  ||  36  α^ε7ειΐ'ωσκοΐ'  Ο 
XXXII  ι  τρυ  Α  ||  4  νττεμινεν  Ν  || 

7  νμι$  Ν  |  εσται  Β*  (εστε  Β3Ϊ>)  ||  8  ουκ 
Β*(οκχΒ313)  ||  II  ε^ωτι^εσ^αι  Α  |  ετα- 
στ^ται  Α  ||  13  προσθαιμενοι  Ο  ||  ι8  ο- 
λεκι  Ο  ||  19  χαλκαιω$  Α  ||  2θ  χι\η 
Ν  ||  21  εσχννθω  Α 

XXXIII  ι  λαλειαν  Α  ||  2  ηννξα  Ν  || 
3  χιλεων  Ν  ||  6  διηρτισε  ΝΑ  ||  η  ουκ 
Β*  (ουχ  Β5)  Ν  |  /3αρια  ΝΑ  |  εστε  Α  || ι6  α^ακαλυ7ττι  Ν  ||  ι8  εφισατο  ΝΑ  | 
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ττεσιν  ΑΟ  ||  2θ  επιθυμησι  Α  ||  21  απο- 
διξη  Κ  ||  23  Χε£λιοι  ΒΑ  ||  24  ττεσιν 
ΚΑΟ  II  25  απαλυνι  Α  ||  20  εισελευ- 
σετε  Α  ||  29  τ/515  Α 
XXXIV  2  ενωτιξεσθαι  Α€  ||  3  δο- 

κειμαζει  Α  \  μένετε  Α  ||  ίο  κατασσων 
^  ||  14  εναντειον  £  \\  17  μεισουντα 
Κ  ||  19  εττεσχννθη  Κ  ||  2θ  δισθαι 
Α  |  εκκλεινομενων  ΒΟ  ||  24  ε£εσια  Α  || 
2  5  ταττινωθησεται  Κ  ||  2  7  εξεκλειναν 
Β  ||  32  οψομε  Α 
XXXV  2  /φΙ(Γί  Κ  ||  7  Κ  ||  II 

τινων  Κ  ||  ι6  αζΌΓ/ί  Κ 
XXXVI  ι  ιτροσθίί  Κ  ||  2  μι^οι/  Κ  || 

5  ισχύει  Β*  (ι<τχι»ι  Β13)  ||  7  νεικος  Β* 
(ζίκ.  Β315)  ||  8  χιροπεδεί  Κ  χειροτται- 
δαι$  Α  ||  ΐ6  εκχθρον  Α  ||  ιδ  αδικειαϊ 
Α  ||  19  εκκλεινατω  Β  ||  2  2  ισχύει  Β* 
(ισχυι  Β5)  ||  27  αριθμητέ  Α  ||  28  εσκει- 
ασεν  Α  ||  30  εκτενι  Κ  ||  31  «ρινι  Κ 
δωσι  Κ  ||  32  ενετιλατο  Κ 

XXXVII  5  ηδιμεν  Α  ||  ι4  στηθεί  Α  \\ 
ΐ6  εξεσια  Α  ||  23  ισχύει  Β*  (ίσχυί  Β^) XXXVIII  2  κρνπτειν]  κρνπτϊ\  Α  || 
ι  ο  ορεια  Β*  (ορια  Β1":  ϊίοη  2ο)  | 
κλι0ρα  Β*  (κλειθρ.  Β*13)  ΚΑ  ||  ιι  ουκ 
Α  ||  1 5  βραχειονα  Κ  ||  1 7  αννγονταί 
Κ  ||  20  οι/χ]  ουκ  Β*  (ουχ  Β1»)  ΚΑ  || 
29  εκπορευετε  Α  ||  32  αξι$  Κ  ||  37  6" 
κλεινεν  Β  ||  39  θηρενσι$  Κ  ||  40  *α" 
έ^ρτε  Α  ||  41  σε:τα  Κ 

XXXIX  ι  κερον  Κ  |  ωδεινας  Β* 
(ωδιν.  Β'3)  Κ :  ίΐεηι  ι  ||  ι  πληρις  Κ  || 
3  ωδεινας  Β*  (ωδίϊ>.  Β13)  ΚΑ  ||  8  κατα- σκεψετε  Α  ||  ίο  παιδιω  Α  (ϊΐεπι  2ΐ)  || 
17  συνεσι  Α  ||  2 1  παιδιοι/  Α  |  ίσχυει 
Β*  (ισχυί  Β5)  ||  22  βασιλι  Κ*  ||  26  α- 
κεινητος  Β*  (α/αν.  Β13)  Α  ||  27  νψοντε 
Α  |  νοσσεια*  Β*  (-σσια$  Β13)  ||  32  εκ- κλεινει  Β 

ΧΙι  3  Με]  μαι  Α  ||  4  βραχειών  Α  || 
6  αττοστιλον  Κ  |  ταπινωσον  Β*  (τα- 
ιτειί'.  Β·3)  ΚΑ  ||  1 1  οσφνει  Κ  ||  14  εν- 
καταπεζεσθαι  Κ  ||  2θ  ρειρα  Β*  (ρι^α 
Β5)  ||  21  χιλο*  ΚΑ  ||  24  δησις  Κ  || 
27  -γεινομενον  Κ 

XII  2  υπομενι  Κ*  (-//ει  Κ")  ||  3  ε- 
λε?7σι  Κ  ||  9  *δο$  Α  ||  ίο  κεομεναι  Β* 
{καιομ.  Βα5)  |  αισχαραι  Α  ||  1 1  κα- 
μεινου  Β*  (-μ»/.  Β5)  |  κεομενης  Β* 
(καιομ.  Β3ΐ))  Α  ||  2θ  σισμον  Β*  (σεισμ. 
ΒαΒ)  ΚΑ  ||  22  χαλκιον  ΚΑ  ||  24  εν- 
καταπεζεσθαι  ΚΑ 
Χυΐ  2  αδυι/ατι  ΚΑ  ||  3  φιδομενοϊ 

Α  |  οιαιται  Α  \  ηδιν  Α  ||  5  νυνει  Κ  || 
8  λαβεται  Κ  |  πορευθηται  ΚΑ  |  ε- 
λαλησαται  Ο  ||  1 1  ηδισαν  Α  ||  12  τε- 
τρακισχιλεια  Ο  |  χείλια  Β  |  θηλιαι 
ΚΑΟ  |  χειλιαι  Β  ||  13  τρ«  Α  ||  15  ουκ 
Ο  |  βελτειονς  Β*  (-τιοικ  Β>>)  Κ  ||  ι6 
ϊΌααί>  Ο  ||  17  β  ερμηνεύετε  Α  ||  I  7  ά  7ΓΟ- 
λι  (5ϊ§)  Ο  |  πα.διω  ΚΑ 

ΣΟΦΙΑ  ΣΑΛΩΜΩΝΟΣ 

I  2  ττιρα'ζονσιν  Κ  ||  4  εισελευσετε Α  \  κατοικησι  Κ  ||  5  ατταναστησετε 
Α  ||  8  ουδυ  Α  ||  9  διαβονλειοις  Β* 
(-λιοίϊ  Β13)  |  τ?£ι  Α  ||  1 1  φυλαξασθαι 
ΚΑ  |  φεισασθαι  ΒΚΑ  ||  12  ̂ λουται 
ΚΑ  |  επισπασθαι  ΚΑ  ||  13  τέρπετε 
Α  ||  14  βασιλιον  Α 

II  2  ρεισιν  Β*  (ρισ.  Β'')  1  κεινησει  Β* 
(/αν.  Β13)  κινησι  Κ  ||  4  ταρελευσετε  Α  \ 
ακτεινων  Β*  (ακτ«/.  Β1*)  ||  5  ουδυ  Κ  || 
ι  ο  φισωμεθα  Α  ||  1 2  ονειδει^ει  Β*  {-διζει 
Β1*)  ονιδιζει  Κ  υνιδει'ςει  Α  ||  13  6Τ- 
α-γ-γελλετε  Α  \  εχιν  Α  ||  ιΟ  απέχετε 
Α  ||  1 7  αληθις  Κ  |  πιρασωμεν  Κ  |  εκ- 
βασι  ΚΑ  ||  ι8  χιροϊ  Κ*  (χεφ.  Κ€·α)  || 

19  ι^/3ρι  ΚΑ  ||  2  2  εκρειναν  Β  ||  23  ικονα 
Α  ||  24  πιραζουσιν  Κ III  5  επιρασεν  Κ  ||  13  στιρα  Κ 

IV  ι  κρισσων  ΚΑ  |  "γεινωσκεται  Κ  ||  . 
6  "γοναιων  Α  ||  7  εστε  Κ  ||  14  ειδο^τεχ 
Κ  ||  ι6  τελεσθισα  Κ  ||  19  πρηνις  Κ* 
(-ι/εί5  Κε  α) V  ι  θλειψαντων  Β  ||  2  διί'ω  ΚΑ  || 
3  ονιδισμου  Β*  (ονειδ.  Β1·3)  Κ  ||  ίο  ευ- 
ρϊ|  Α  ||  II  ουκ  Β*  (ουχ  Β1))  |  σημιον Β*νιά  {-μείον  Β;ι1>)  ΚΑ  ||  13  ημα  Κ  | 
σημιον  ΚΑ  ||  14  λελα7Γ05  Α  |  /χί'ία 
Λ  ||  ι6  βασιλιον  Β*  (-λείον  Βα1')  Λ  | 
βραχιονει  Κ  ||  ι8  ενδνσετε  Α 

VI  2  ενωτισασθαι  ΚΑ  ||  4  εκριναται 
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[αρρ. 
Κ  |  ετορενθηται  Α  ||  7  μακρόν  Κ  || 
9  μαθηται  Α  \  παραπεσηται  Α  || 
12  θεωριται  Κ  ||  13  φθανι  Κ  ||  .15  τε- 
λιοτης  Κ  ||  2θ  βασιλιαν  Κ  \\  21  βασι- 
λευσηται  Α  ||  25  τταιδευεσθαι  ΚΑ  \ 
ωφεληθησεσθαι  Κ 

VII  5  ουδις  Κ  ||  6  ιση]  ειση  Κ  [] 
8  προεκρεινα  Β  |  σνγκρισι  Α  ||  14  εστι- 
λα^το  Κ  ||  1 6  χειρε6  Β*  (-ρι  Β15)  |  ημις 
Κ  |  φρονήσει  Α  ||  17  στοιχιων  Κ  || 
21  τεχνειτις  Β*  (-ϊίτιγ  Β13)  ||  22  ευ- 
κεινητον  Β*  (ευκιν.  Β13)  ||  24  κεινη- 
σεως  ΚΑ  |  κεινητικωτερον  Α  \\  27  κα- 
τασκεναξι  Α 

VIII  ι  διατινει  Β*  (-τε«>.  Β3*3)  Κ  || 
2  α^α^εσθε  Β*  (-σ^αι  Β3·3)  Κ  ||  4  «ρε- 
τυ  Κ  ||  6  φρονήσεις  Ο  |  τεχνειτα  Β* 
(-^τίί  Β13)  ||  8  7το0ι  Ο  |  ενι^ματων 
Ο  |  σημια  Κ  \  ττρο^ινωσκι  Κ*  (-σκεί 
Κε·ε)  ||  9  παρενεσις  Ο  ||  ί  ι  οψι  Ο  || 
12  πλιον  Α  ||  15  με]  μαι  Α*  (με  Α3)  | ανδριος  ΚΑΟ  ||  ι6  π  ροσ  αν  απ  αν  σο  με 
Κ  ||  ι8  χιρων  Κ  |  ομειλιας  Ο  |  ενκλια 
Α  |  περιψν  Α  ||  19  τε]  ται  Ο 

IX  5  σννεσί  Ο  ||  6  τελίο?  ΚΟ  || 
7  ττροίλω  Α  \\  8  ορι  Ο  \  πολι  Ο  || 
ίο  εξαποστιλον  Κ  Ο  ||  13  #ελί.  Α* 
(-λε:  Α3?)  €  ||  ι4  διλοί  ΚΟ  ||  15  βα- 
ρννι  ΚΑ  |  /3ρι0ι  Α  βρηθι  Ο  ||  ιό  ι/τα- 
ζομεν  Α  Ο 
Χ  ι  εξιλατο  ΑΟ  ||  7  απειστονσης 

Ο  |  μνημιον  ΚΑΟ  ||  8  λαθιν  Ο  || 
ίο  ενθιαις  ΚΟ  |  βδι^β^  Ο  (ίίεπι  14)  II 
14  βασιλιάς  ΚΟ  ||  15  θ\ειβοντων  Β  || 
ιό  σημιοις  ΚΟ  ||  21  ηνυξεν  Κ 
XI  4  σε]  σαι  Ο  ||  6  λυθρωδί  Ο  || 

7  δαψειλες  Κ  ||  8  δί£αϊ  Ο  [  δειψονς 
Α  ||  9  εττιρασθησαν  Κ  ||  14  δειψη- 
σαντες  Α  ||  15  ετναττεστιΚας  ΚΟ  || 
ιό  αμαρτανι  Κ*  (-ζ'εί  Κ0·0)  ||  17  ̂ πορί 
Κ  |  0ρασ-ΐ5  Κ*  (.««  Κε·3)  ΑΟ  ||  ΐ8  δ<- 

ΚΑΟ  ||  19  σννεκτρειφαι  Β*  (-τριψ. 
Β15)  ||  2θ  πεσι^  Κ  ||  21  ισχυιν  Α  |  κρατί 
ΚΟ  ||  22  ράνεις  Ο  ||  25  εμινεν  Α  \\ 
26  φιδη  ΚΑΟ 

XII  2  νουθετις  Κ  ||  4  εχθειστα  Κ  || 
6  γορίϊ  ̂   II  8  εφισω  ΚΑΟ  |  απεστι- 
λαϊ  ΚΟ  ||  9  παραταξι  Κ  |  δ«Όΐ?  Ο  | 
εκτρειψαι  Β*  (-τριψ.  Β**)  ||  1 1  αδιαί> 
Β*  [αδειαν  Β3ΐ>)  ί<Α  ||  ι3  με\ι  ̂ * 
(-λεί  ̂ ς·ε)  |  διξψ  Κ  ||  15  δίεττ45  ί<  | 

καταδίκασε  Ν*  (-σοα  ̂ ε·3)  ||  ι6  0ι- 
δεσθαι  #.Α  \\  17  τελιοτητι  Β*  (τε- 
λειοτ.  Β313)  Ν  ||  ι8  0ιδου?  ̂   |  διοικις 
ϋ  |  δύνασθε  Κ  ||  25  εμπε^μον  Α  \\ 
20  7Γ€7»'ίθΐ5  ̂   |  ττιρασουσιν  ̂ *  (7τειρ. 

XIII  5  θεωρείτε  ||  7  πιθονται 
^Α  (  οψι  ̂ Α  ||  9  τ^χειον  Α  \\  ίο  α7τι- 
κασματα  #Α  ||  ι3  εμττειρεια  Β*  (-ρια 
Β5)  εμττιρια  ̂   ||  14  τί^ει  Α  |  ει/τελι 
^*  (-λει  ̂ αε)  |  καταχρεισας  Β*  (-χρισ. 
Β^)  Ηδ  |  φνκι  (-κει  ̂ ε·ε)  ||  ιό  αδυ- 
νατι  ̂   |  χριαν  (χρειαν  ̂ ε·ε)  Α  | 
βοηθιας  Κ  ||  17  αισχυνετε  Α  ||  19  πο- 
ρεισμου  Α 

XIV  4  δικνυς  Β*  (δβικν.  Β3ΐ>)  ||  5  θε- 
λί5  Ν*  (-λευ  ̂ ε·ε)  ||  6  κυβερνηθισα 
Κ  ||  7  χάνεται  Κ  ||  1 1  ιδωλου  Α  || 
12  ενρεσις  &  \\  13  εστε  ̂   ||  17  οικϊ\ 
Α  ||  ι8  τεχνειτου  Β*  (-νιτου  Β5)  || 
25  αττιστεια  Ο  ||  27  ιδωλων 
XV  5  τβ]  Ο  II  7  ττλασσι  ̂  

(ίίεπι  8,  9)  II  8  απατηθις  Κ  ||  9  καμνιν 
Α  |  αντεριδεται  |  μιμειτε  Ο  ||  Ι3  δι- 
μιονρτγω\  Ο  ||  15  ρειι/ε$  Β*  (ριν.  Β15) Κ  ||  ι8  εκθιστα  &  \\  19  επιποθησε  Ο  | 
ενλοΎειαν  Ο 

XVI  4    €7Γ€\θΐν  Χ   ||   5    β/Αίνβί'  ̂ 0  || 
8  εττισας  ̂   ||  9  απεκτιν.  Χ  ||  ΐ3  εχυ 
Χ*  (-χεις  Κε·ε)  ||  14  αττοκτεννι  Ο  |  7τα- 
ραλημφθισαν  Ο  ||  ιό  ισχυεί  Β*  (ίσχυι 
Β13)  ΚΟ  |  εμαστειγωθησαν  Β*  (εμασ- 
τι-γ.  Β13)  |  χαλα^εϊ  Ν*  (-£αΐϊ  ί<ε·3)  || 
17  ττλίοί'  Α  ||  γ 8  Λτρκτί  ̂   II  2  2  νπεμινε 
Ο  ||  24  επιτινεται  ΚΑΟ  |  ανειεται  ̂  
ανιετε  Α  ||  25  δωραια  ̂   [  νπηρετι 
^*  (-τ€4  ̂ ε·ε)  ||  26  διατηρι  Ο  ||  27  /3ρα- 
χια5  Α  |  ακτεινος  Β*  (ακτίΐ/.  Β*3)  I 
θερμενομενον  ΑΟ  ||  28  βΐ'Π'γχαΐΊΐ'  Κ* (-ι/είν  ̂ ε·ε)  Ο  ||  29  ρνησετε  Α 

XVII  2  παιδηται  Ο  |  κατακλισθεν- 
τες  ̂ ΑΟ  |  εκιντο  ΚΑ  ||  3  λανθαριν 
0.  |  αφε"γ^ι  Ο  |  δινω5  ΚΑ  ||  4  αΜι" 
δτ?τοί5  ΑΟνίά  ||  6  διεφενετο  ΑΟ  |  ε^·- 
διματονμΐνοι  Κ*  (εκδειμ.  Κε·ε)  Α  || 
7  εμπε^ματα  ΚΑ  |  φρονησι  Κ  8  γ- 
7τεισχΓουρ.είΌΐ  Α  |  διματα  Κ*  (δειμ. 
Κε·ε)  |  απελοα-ί/ΐί/  Κ*  (-^είν  Κε·ε)  |  κα- 
ταταγελαστοι/  Ο  ||  ίο  ττροσιδιν  Κ* 
(προσείδΐί*  Κε·3)  ||  1 1  διλον  Κ  |  μαρ- 
τνρι  ΚΑ  |  σννιδησει  Κ  ||  ι3  πλιονα 
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Α  ||  15  εφνιδιο$  Ν  |  εφρονριτο  Ν  || 
1 6  κατακλισθεις  ΝΑΟ  ||  ι8  αλυσι  Ο  || 
2θ  φωτει  Ν°·ε  ||  2  ι  βάρια  Ν 

XVIII  ι  επεπονθισαν  Ν  ||  4  σκοτι 
Α  |  κατακλιστουζ  Ν  ||  6  εκινη  Ν* 
(εκ «ν.  Ν°·ε)  ||  12  επί  Ν  |  7^6σε49  Ν* 
(-σι$  Νε·ε)  |ί  14  σειγ^ϊ  Ν  II  15  βασι- 

λιάς Κ  |  ολεθρειας  Β  ||  ι6  αννποκρι- 
τον]  ο  2°  Οΐίϊ  Ν*  (-τοί'  Κ1)  ||  17  0αι/- 
τασειαι  Β*  (-σιαι  Βε)  |  ονιρων  Ν  || 
ΐ8  ριφι$  Κ  ||  19  ονιροί  Ν  ||  2θ  πιρα 
ΝΑ*  (7τειρ.  Α3)  |  #ραι>σεΐίΝΑ  \  εμινεν 

Ν  ||  21  λίτουργιας  Β*  (λειτ.  Β3ί>)  Ν  | 
εξειλασμον  ΒΝεε  |  δικνυς  Β*  (δεικν. 
Β3*3)  ||  2  2  ισχύει  Β*  (ισχυι  Β5)  Ν  || 
25  7τιρα  Ν XIX  ι  προηδι  Κ  ||  6  76,/4  ̂   II  7  α"α- 
δυσευ  Ν  |  παιδιού  ΝΑΟ  ||  1 1  αιδεσ- 
ματα  Β*  (εδ.  Β3·3)  ||  15  εττι  Α  || 
ι6  δινοις  Ο  ||  17  αχανι  Ν  |  σκοτι  Ν* 
(-τει  Νε·ε)  Ο  |  εξ-ητι  Ν*  (-τα  Νε·ε)  || 
ι8  στοιχια  Ν  Ο  |  ικασαί  Α  ||  19  χερ- 
σεα  ΝΑ  |  μετεβενεν  Α 
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ΤΤρολΟΓ·  6  •π-λιοϊ'  ΝΑΟ  ||  17  ττε- 
ριγενηθις  Ο  ||  2ΐ  παροικία  Β*  {-κια 
Β'0)  ||  22  φίλομαθϊ\  Ο 

I  ΐ8  ιρηνην  Ν*  (ειρ.  Νε·ε)  ||  24  Χ<·λη 
ΝΑ  ||  20  χορη^ησι  Ο  ||  28  απιθησης 
Β*  (απειθ.  Β35)  Α  ||  29  χιλεσιι*  ΝΑ  || 
30  εμμεσω  Β*  (εν  μ.  Βϋ) 

II  ι  πιρασμον  ΝΟ  ||  4  δε£ε  Ο  \  τα- 
πινωσεως  Β*  (ταπειν.  Β&ί>)  ΝΟ  ||  5  τα- 
7τυ/ωσεο5  Β*  (ταττειρ.  Β;ιίι)  ΝΑ  ||  η  α- 
ναμινατε  ΝΟ  I  εκκλεινητε  Β  |  πεσηται 
Α  Ο  ||  8  πτεση  ΝΟ  ||  9  ελπισαται  Ο  || 
ίο  εμβλεψαται  Ο  |  ιδεται  Ο  |  ε?ε- 
μινεν  ΝΟ  ||  13  παριμενη  Ν  ||  14  ττοι- 
ησεται  ΝΑΟ  ||  15  απιθησουσιν  Β* 
(απειθ.  Β3ΐ))  Ν  ||  ι6  €υδοκααν  Ο  || 
1 7  αιτοιμασουσιν  Α  |  ταττιΐ'ωσουσιζ' 
Β*  (τάσεις.  Β3ΐ))  Ν  Ο  ||  ι8  χιραί  Ν 
(«8) 

III  3  εξειλασεται  ΒΝ*  ||  7  αναπαυσι 
Ο  ||  8  τειμα  Ν  ||  ίο  ατιμεια  Ο  |  απ- 
μειαν  Ν  ||  1 1  ονιδος  Λ  Ο  |  αδο£εια  €  || 
13  ισχύει  Β*  (ιτχυι  Β'3)  \\  Ιζ  ένδεια 
Β*  (ευΟια  Βι')  ||  ι8  ταπινου  Ν  ||  ιοταπι- 
νων  Β*  (ταπερ.  Β3ϋ)  ΝΟ  ||  1 ι  ̂ τι  Ο  || 
2  2  χρια  ΑΟ  ||  29  διανοηθησετε  Ν  || 
30  αποσβεσι  Α  |  εξειλασεται  Β  ||  31  βυ- 
ρτ/σι  Ο 

IV  2  πινωσαν  ΝΑΟ  |  απορεια  Α  || 
5  καταρασασθε  ΝΟ  ||  7  μ^ιστανει 
Ν*ΑΟ  |  ταπινου  Β*  (ταπειν.  Β  ι1')  Ν  || 
8  κλειί'Οΐ'  Β  ||  9  Χ4/50*  Ν*  (χειρ.  Κ€·ε) 
||  ίο  7ει,/ου  Ν  (ϊίοιη  29)  ||  13  κλη- 
ρονομησι  Α  ||  14  λιτονρ-γησονσιν  Ν* 

(λειτονρ-/.  Ν0·3)  ||  17  δειλειαι/  Β*(-λιαι» 
Β13)  διλιαν  Ν  διλειαν  ΑΟ  ||  ι8  ει^ιαν 
Ν  ||  ΐ9Χφα?  Ν*  (χειρ.  Ν°·α)  ||  2θ  φύ- λαξε Ο  ||  3θ  εισθι  Ο  ||  31  Χα-βιν  Ο 

V  2  ισχύει  ΒΟ  ||  5  εξειλασμον  ΒΝ  | 
"γβινου  Ν  ||  6  εξειλασεται  ΒΝ  ||  7  «ί'α- 
/Λεί/αι  Α  ||  ίο  συνεσι  ΝΑ  ||  1 1  -^εινου 
Ν  |  ακροασι  ΑΟ  ||  12  χιρ  Ν*  (χειρ 
Νε·°)  ||  13  λαλεια  Ο 

VI  ι  "γεινου  Ν  |  θίΊδο?  Ν  ||  3  κατα- 
φα^εσε  Ο  |  απο\εσι$  Ο  ]  αφησις  Ο  || 
6  ιρηνενοντε$  Ν*  (ε«ρ.  Ν11^)  |  χειλιών 
Β  ||  7  πιρασμω  Ν  ||  8  παραμινη  Ν* 
(-μεινη  Νε·ς)  Ο  ||  9  ονιδισμου  Νε·3  (οιη 
Ν*)  ΑΟ  ||  ίο  παραμινη  Νε·3  (οιτι  Ν*) Α  ||  12  ταπινωθης  ΝΑ  ||  19  κοτιασυ 
ΝΟ  ||  2θ  α7τεδει;τοΐ5  Ν  ||  23  σνμβου- 
λειαν  Α  ||  24  7τεδα$]  παιδας  Α  || 
25  προσοχθεισης  Ο  ||  20  δνναμι  ΝΑ  || 
29  αι  7τεδαι]  ε  πεδ.  Ν*  (αι  7Γ.  Νε·α)  || 
33  κλεινηί  Β  ||  34  στηθεί  Α  \  προσ- κολληθητει  Α 

VII  2  αποστηθει  Α  |  εκκλεινει  Β 
εκκλινι  Ν  |ί  6  ̂ τι  Ν  |  ̂τ;σεΐί]  θεισεις 
Ο  ||  9  προσενε"γκε  Ο  ||  ι  ο  ελαιημοσυ- 
νην  Ν  ||  1 1  ταπινων  Β*  (ταπειν.  Β3<νίί1') ΝΟ  ||  13  ψευδεσθε  Ν  ||  14  αδολεσχι 
Ν  |  πληθι  Ν  ||  15  εκτεισμεν-ην  Α  \\ 
11  ωδεινας  Β*  (ωδιν.  15ΐ3)  Ν  ||  30  λι- 
τουρ-γονς  Β*  (λειτονργ.  Β3ί>)  ||  32  εκ- 
τινων  Ν  ||  34  νστερι  Ν  ||  %6  αμάρ- 

τησα Α VIII  ι  χφα*  Ν  ||  2  ε£εκλειι/ει>  Β  || 
4  προσπε'ζε  Α  \  απεδευτω  Ν  ||  5  ονι- 
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[αρρ. 
διζε  Β*  (ονειδ.  Β·Λ)  ονειδει&  Α  || 
8  λιτονργησαι  Β*  (λειτονργ.  Β3*3)  &  || 
9  χρια$  ΚΑ  ||  ίο  ενκαθειση  Α  \\ 
1 2  γεινον  Β*  (γιρ.  Β15)  ||  1 5  ποιησι 
Κ  ||  ι6  καταβαλι  Ο  ||  19  εκφενε  ΑΟ 

IX  3  ετεριξΌμενη  ΚΑ  ||  4  ενδελε- 
χειζε  Α  ||  8  καλλει]  καλλι  Ο  |  ανα- 
κεεται  Α  Ο  ||  9  εκκλεινη  Β  ||  ίο  πίεσε 

ϋ  1 3  επι^νωθει  Α  |  εμμεσω  Β*  (εν 
/χ.  Β13)  Α  Ο  ||  1 6  συνδιπνοι  Ο  ||  17  Χφ' 
Κ*  (χειρι  Κ0·0)  |  τεχνειτων  Β*  (τεχμιτ. 
Βι')  Κ  ||  ι8  μεισηθησεται  Β*  (μισηθ. Β5)  Κ 
Χ  2  λιτουργο'  Β*  (λ«τ·  ΒΛ)  Κ  || 

3  πόλεις  Ο  |  οικεισθησεται  Ο  |  σννεσι 
Β*  (-σει  Β*13)  ||  7  μεισητη  Β*  (μισ. 
Β13)  Κ  ||  9  νπερηφανευετε  Α  ||  14  κα0ι- 
λεν  Α  ||  1 5  ταπινουϊ  ΚΟ  ||  2ο  εμ.- 
μεσω  Β*  (εν  /α.  Β5)  Ο  |  εντειμος  Κ  || 
25  λιτονρΎησονσιν  Β*  Κ*  (λειτουργ· 
Β^Κ0·0)  Ο  ||  27  κρισσων  Α  Ο 

XI  ι  ταπινου  ΚΟ  |  εμμεσω  Β*  (εν 
/ι.  Β13)  0:  ΐίειτι  8  ||  ι  καλλι  Α  \\ 
3  πετινοις  ΚΑΟ  \\  5  €7τει  Ο  ||  6  χιρα? 
Κ  ||  1 1  υστεριται  Ο  ||  1 2  ισχύει  Β* 
(ισχί'ΐ  Β13)  Ο  |  ταπινωσεως  ΚΑΟ  || 
19  ειπιρ  ΚΑ  |  φα'γομε  Α  \  καταλιφει 
Β*  (-λείψει  Β*13)  Κ  ||  2θ  στ??0ει  Α  | 
ομειλει  Β*  (ομιλεί  Βλ')  ομιλι  Κ  || 
2  1  εξαπεινα  Α  ||  22  ταχείς  Α  |  αζ>α- 
0αλλι  Κ*  (-θαλλει  Κα&)  ||  23  χρια  Κ  || 
27  κακώσεις  Α  ||  30  περδειξ  Β*  (-δι£ 
Β3*3)  II  33  τεκτ€Ρ€ΐ  Α  ||  34  απαλλο- 
τριωσι  Κ 

XII  3  ελαιημοσννην  Κ  ||  5  ταπινω 
Κ  ||  6  εμεισησεν  Α  ||  1 1  ταπινωθη 
Κ  ||  12  καθεισης  Α  ||  1 5  εκκλεινης  Β  || 
ι6  χιλεσιν  Α  |  ανάτρεφε  Α  |  σε]  σαι 
Α  |  αιματοϊ]  εματος  Α  ||  1 7  ενρησις  Ο 

XIII  2  κοινωνήσει]  κοινωνησι  Κ  || 

4  χρησειμευσης  Α  \  καταλιψει  Β*Κε·ε (-λειφ.  Β313)  καταλιφι  Κ*  Α  ||  6  χ/ηαν 
ΚΑΟ  |  δωσι  Ο  |  χ/>ια  Α  ||  7  καταλιφι 
Ο  |  κεινησει  ΚΑ  ||  8  ταπινωθης  Β* 
(ταπειν.  Βα1))  Κ  ||  1 1  ειση^ορισθε  Ο  | 
πλιοσιν  Α  |  λαλεια*  Α  |  πιρασι  Κ* 
πειρασι  Κε·€  \\  12  φισηται  Ο  ||  Γ  3 
ριπατις  Ο  ||  ι8  υεντ;  ΚΑ  ||  19  κυ"^- 
γεια  Β*"  (-71α  Β13)  Ο  ||  2θ  ταπινοτης  Κ  \\ 1  2  ταπινος  Κ 

XIV  6  βασκενοντος  Ο  ||  7  εκφενει 

Ο  ||  8  βασκενων  Α  \\  12  υπεδιχθη  Β* 
(υττεδειχ0.  Β*13)  Α  ||  13  εκτινον  Β* 
(εκτειν.  Β13)  Κ  ||  15  καταλιφεις  Β* 
(καταλειφ.  Β3*3)  Κ  \  διερεσιν  Κ*  || 
19  εκλιπει  ΚΑ  ||  25  Χφα$  Κ*  (χείρας 
Κε·ε) 

XV  5  εμμεσω  Ο  ||  8  φενστε  Α  || 

9  ουχ]  ουκ  ̂   II  1 1  εμεισ-ησεν  Β* (εμισ.  Β13:  ΐίεπι  13)  II  12  χριαί'  ̂ Α  || 
14  ΧΦ^  ̂ *  (χεΦ'  ̂ οχ)  II  Γ5  ποίησε Α  ||  ι6  εκτεϊΊί  ̂   ||  2θ  ενετιλατο  | 
αμαρτανιν  ̂ *  (-νείί' XVI  ι  ευφρενου  Κ  ||  3  κρισσων  Α  \ 
αποθανιν  ^  |  εχιι^  ί<Α  ||  6  ε^^ι  ̂   | 
απιθει  ̂   ||  η  εξειλασατο  Β  |  ισχύει 
Β*  (ισχυι  Β13)  ||  8  εφισατο  ΚΑ  || 
ΙΓ  ει]  ϊ  Α  |  εξειλασμων  Β  ||  12  κρινι 
Κ*  (-ί/ει  Κε·ε)  ||  17  πλιονι  Α.|  κτισι 
ΚΑ  ||  19  σννσιονται  ΚΑ  ||  21  κατε^ις 
Α  ||  27  επινασαν  ΚΑ  ||  28  απιθη- 
σονσιν  Β*  (απειθ.  Βα5)  Κ 

XVII  3  κατ]  κα0  Β*  Κ*  (κατ  Β3?ΐ3 Κ0·^)  ||  7  νπεδιξεν  Κ  (ϊΐεηι  12)  ||  ίο  ε^ε- 
σουσιν  Α  \\  9  αεγαλια  Κ  ||  13  με"γα- 
λιον  Ο  ||  14  ενετιλατο  Κ  ||  19  ενδε- 

λεχή Κ  ||  22  συντηρησι  ΚΟ  ||  23  αν- 
τα7τοδωσι  Ο  ||  2^,επιστρεφαι  Α  \  απο- 
λειπαι  Α  ||  20  μεισησον  Β*  (μισ.  Β'°) 
ΚΑ  ||  29  εξειλασμος  Β  ||  31  φωτινοτε- 
ρον  Α  |  ηλειου  Κ  |  εκλιπει  ΚΟ 

XVIII  4  ε^αγγ'λαι  Κ  |  μεγαλια  Ο  || 
8  χρήσεις  Α  \\  12  εξειλασμον  Β  \\ 
ι6  αναπαυσι  ^  |  κρισσων  ΚΑΟ  || 
17  ουχ  Β*  (ουκ  Β13)  ΚΑ  |  καιχαριτω- 
μενω  Ο  ||  ι8  ονιδιει  ΚΑΟ  |  δόσεις  Α 
εστηκι  Κ  ||  2θ  ε^ετα^ίαι  Α  |  εξειλασμον 
Β  ||  21  αρρώστησε  Α  |  ταπινωθητι  Β* (ταπειν.  Β^13)  ΚΟ  |  διξον  Ο  ||  2  2  μινης 
ΚΟ  ||  23  γεινον  ΚΟ  ||  25  λειμου  Β* 
(λιμ.  Βύ)  Ο  ||  20  ταχεία  Β*  (ταχιν. 
Βί3)  ΚΑΟ  ||  29  ακρειβεις  Β*  [ακριβ. 
Β5)  ||  33  7ε4"οι;  ̂  XIX  9  Α"σ??σι  ΚΟ  ||  1 1  ωδεινησει 
Β*  (ωδιρ.  Β13)  ||  1 5  "γεινεται  Κ  || 
17  απιλησαι  ΚΟ  ||  2  2  φρονήσεις  Α  || 
24  κριττων  ΚΑ  ||  25  7ταΐΌΐ'ρ7ίία  Α 
27  προφθασι  Ο  ||  28  αμαρτιν  Κ  || 
29  ατΓανττ/σαιωϊ  Α 
XX  5  μεισητος  Β*  (μισ.  Β'3:  ίϋρηι 

15)  II  8  μεισηθησεται  Β*  (μισ.  Β'3) Κ  ||  ίο  δόσεις  Α  |  λυσιτελτ/σι  Α  | 
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δειπλουν  Α  ||  1 1  ταπινωσεως  Κ  || 
1-5  οι>ίδίσ€ί  Κ Α  |ί  ι6  ουχ  Β*  (ουκ  Β'3) 
|!  ι8  πτώσεις  Α  ||  21  αμαρτανιν  Κ  || 
2  5   ̂ βυδι  Α  ||   -28  εξειλασεται  Β  || 
29  064/Χ.Ο5  & 
XXI  3  ιαβΈΚ  Α  ||  8  χιμωνα  Β* 

(χειμ..  Βα1))  ΧΑ  ||  12  πανονρ-γεια  Α  || 
ιό  εξηγήσεις  Α  |  ετει  Ο  |  χιλουϊ  Χ  || 
19  πεδαι]  παιδε  Α  Ο  ||  21  χλειδων  Κ 
κλιδων  Α  |  βραχειονι  Κ  ||  2  2  7τολυ- 
7Γφθϊ  Χ  ||  23  πεπεδευμενος  ΧΑ  ||  28  μο- 
λΐ'ΙΊ  ΚΟ 

XXII  2  εκτειναξει  Α  |  χιρα  Χ*  (χειρ. 
Χ0·0)  ||  4  κληρονομησι  Ο  ||  5  καταισχί^ί 
Α  |  θρασία  ΚΟ  ||  6  πεν^ί  Ο  |  διηγή- 

σεις ΑΟ  |  μαστειγες  Β*  (μαστιγ.  Β5)  || 
II  ηδειον  Κ  ||  13  φύλαξε  ΒΑ  |  εντει- 
ναγμωΟ  |  εκκλεινον  Β  |  ακιδιασης  ̂   \\ 
15  υπενεγκιν  Α  ||  ιό  ημαντωσις  Α  \ 
διλιασει  Β*  (δείλ.  Β3Ϊ))  ΚΟ  διλειασει 
Α  ||  ΐ8  κιμενοι  Κ  |  δείλι  Α  |  υπομινη 
Κ*  (-μειζ/.  Κ°·ε)  ||  19  εκ0ει/ει  Ο  || 
2θ  πετινα  Κ  |  ονιδι'ζων  Β*  (οι^ειδ.  Β&^) 
οι/ειδε^ωρ  Α  ||  2  2  ονιδισμου  Κ  |  δο- 
λεια$  Α  ||  23  διαμεναι  Α  ||  24  καμει- 
νον  ΒΚ  ||  26  φυλάξετε  Α  ||  27  Χ<- 
λεωί'  Κ 

XXIII  ι  ττεσίί'  ΚΑ  ||  2  φισωνται 
Α  |  χίλεσι»/  Α  ||  9  εθεισης  Κ  αιθισης 
Α  ||  13  απεδευσία^  Α  ||  15  ονιδισμου 
Β*  (οί>ειδ.  Β3*5)  Ν  ||  ι8  κλειδί  Β* 
(«λ»/.  Β5)  ||  19  φωτινοτεροι  ΚΑ  || 
2ΐ  πλατιαις  Κ  ||  23  ηπιθησεν  Κ  || 
26  καταλιψει  Β*  (καταλειψ.  ΒΛ'3)  Κ  | 
εξαλιφθησεται  Β*  (εξαλειφθ.  Β5)  Κ  I 
κριττον  ΚΑ  ||  27  καταλιφθεντες  Β* 
(καταλειφθ.  Β*1) 
XXIV  ι  εμμεσω  Α  ||  5  /3α0ι  Κ  || 

8  ε^ετίλατο  Κ  (ίΐοηι  23)  II  ίο  ελιτουρ- 
Ύησα  Β* Κ*  (ελειτουργ.  Β;ΛΚε·ε)  || 
14  0υ»Ί^  Α  |  7ταιδιω  Α  ||  ι6  εξετινα 
Κ  ||  21  ττινασουσιν  ΚΑ  |  ττειρορτεϊ  Β* 
(ττίΐ/.  Βϋ)  ||  22  ουχ]  ουκ  Β*  (οι<χ  Β*3)  || 
30  παραδισον  ΚΑ  ||  32  φωτειω  Β* 
ί-τιω  Βυ)  ||  33  καταλιψω  Β*  (-λειι/'. Ββ1>)  Κ 
XXV  2  προσωχθεισα  Β*  (-χθισα 

Β'')  Κ  ||  6  πολυπιρεια  Α  ||  1 6  σι/νοι- 
κ-ησε  Α  ||  19  μεικρα  Κ  ||  2θ  αι>α- 
βασεις  Α  ||  23  ταπινη  Β*  (ταπειν. Β*>>)  Κ 

XXVI  2  αι/δ/χα  Α  |  ενφραινι  Κ  || 
14  πεπεδευμενης  Α  ||  17  λυκείου  Β  | 
ίλι/αα  Α  ||  28  δι^σει  Α  ||  29  εξελιται 
Κ 

XXVII  5  καμεινος  Β*  (καμιν.  Β13) 
Κ  ||  7  πιρασμος  Β*  (ττειρ.  ΒΕΪ>)  || 9  πετινα  Κ  ||  15  διαλοιδορησεις  Α  || 
19  πετινον  Κ  ||  2  2  τεκτενει  Α  \  ουδις 
Α  ||  23  εκθαυμασι  ̂   ||  24  εμεισησα 
Β*  (εμισ.  Β1))  |  μεισησει  Β*  (μισ. 
Β13)  ||  25  δολεια  Α  ||  28  εμπεγμος 
Α  |  ονιδισμος  Β*  (ονειδ.  Βαΐ3)  Ο  |  εκ- 

δικάσει* ΚΑ  |  ενεδρευσι  ̂   ||  29  ττα- 

γειδει  Κ XXVIII  3  συντηρι  Ο  |  £77™  ̂ *  (·χβι 
Κεε)  ||  5  εξειλασεται  ΒΚ  ||  6  εμμεναι 
ΑΟ  ||  7  μ^στ^]  μινησης  Α  \  παρειδε 
Α^  ||  9  ιρηνευοντων  Κ  ||  1 1  ερεΐ5  Ο  || 
14  καθιλεν  Ο  \\  19  οι^χ]  ου/ί  Κ  ||  2θ 
χαλκιοι  Β*  (-κείοι  Β3ΐ))  ||  22  φλογει  Α 
||  23  παρδαλεις  Κ  |  λνμανειτε  Α  || 
25  μοκλον  Β*  (μοχλ.  Β13) 
"ΧΧΙΧ  ι  ττ/ρί  Κ  ||  2  χρια5  Α  || 

3  χρια^  ΚΑ  ||  5  ταττινωσει  Κ  ||  8  τα- 7Γί^ω  Κ  ||  12  συνκλισον  ΚΑ  |  ε^ελίται 
Κ  ||  ι4  καταλιψει  Β*  (-λβι^.  Β13 <νΜ')  || 
17  εγκαταλιψει  Β*  (-λε^.  Β13^»)  || 
2  2  κρισσων  Α  \  αιδεσματα  Β*  (εδεσμ. 
ΒΗ)  ||  23  μει/<ρω  Κ  ||  27  χρια  Α  || 
28  ονιδισμος  Β*  (ο^ειδ.  Β:ι?'3)  Α 

XXX    ι    μαστειγας    Β*  (μαστιγ. 
Β3ΐ))  ||  8  εκ/3αί»α  Κ  ||  9  εκθαμβησι 
Α^  |  λυττησι  ̂   \\  14.  κρισσων  (ίΐεπι 
17)  ΚΑΟ  ||  15  «υεξεια  Κ  ||  ι8  κ-εκλι- σμενω  ΚΑ  |  τταρακιμενα  Κ  ||  19  σνμ- 
φερι  Κ  |  ιδο^λω  €  |  εδετε  Α 
XXXIII  ι  3  β  αιδεσμασιν  Β*  (εδεσμ. 

Β*3) 

XXXIV  ι  εκτι^ί  Κ*  {-κει  Κε·ε)  || 
4  ελαττωσι  Β*  Α*  (-σει  Β3Ϊΐ5Αα)  | 
ανατταυσι  Ο  |  γεινεται  Κ  ||  ίο  ετε- 
λιω^η  Β*  (-λειωθη  Β3?ι')  ΚΑΟ  || 
14  εκτιι>η$  ΚΑ  I  χιρα  Α  I  συνθλειβου 
Β  ||  ΐ6  μεισηθψ  Β*  (μισ.  Β13)  Κ  || 
ι8  πλιονων  Α  \  εκτινψ  ΚΟ  ||  21  αί- 
δεσμασιν  Β*  (εδεσμ.  Β'')  ||  2  2  ενρησία 
€  |  7«"ου  Κ  ||  23  χιλτ;  Β*νί(1  (χείλ. Β:ι13)  ΚΑ  ||  26  καμεινος  Β*  (καμιν. 
]'>ι>)  Α  ||  27  ττεί^ϊ  Β*  (ττίΐ/.  Β>')  |ί 
29  αιρεθισμω  13*  (ερεθ.  Β'')  ||  31  <»ί- 
δισμον  Β*  (οί>ειδ.  Β  ι17  Κ 



ΣΟΦΙΑ  ΣΕΙΡΑΧ 

[ΑΡΡ. 
XXXV  ι  -γεινον  Ο  (ίίεπι  8)  ||  ι  χριαν 

Α  ||  3  πρεπι  ̂   |  ακριβή  Ο*  (-βει  Ο0·3-) 
Α  ||  7  χμα  Κ*  {χρνα  Κε·ε)  II  1 1  Φ'- Ύΐρου  ̂   ||  12  πεζε  Κ  ||  ι8  παρειδη  Α  || 
23  τηρήσεις  Α 
XXXVI  ι  πιρασμω  Ο*  (ττειρ.  Ο^)  || 

2  μεισησει  Ο  |  κατεγιδι  Ο  ||  1 1  εμ.- 
πληθει  Κ  ||  12  εταπινωσεν  Β*  (ετα- 
ττειν.  Β^νκΐ))  Ν 
XXX  26  κατανοησαται  Ο  ||  27  ενω- 

τισασθαι  Α  Ο  ||  30  κρισσον  ΟΑΟ  |  χι- 
ραί  Κ  ||  31  γείσου  ̂   II  34  τ*εδι  ̂   |  6υ· 
ρ?7<Π5  Ο  |  και  2υ]  κα  Ο*  (και  Ο)  || 
38  ττρεττι  0  \  πιθαρχη  Β*  (παθ.  Β3'3) 
ΚΑΟ  |  7ταιδαϊ  Ο  ||  39  ̂ Χ7/  °"οι;]  Ψυ~ 
σον  Ο  ||  40  ζήτησα  0 
XXXI  5  ωδεινουσης  0  ||  8  τελιωσις 

Β*  (τελειωσ.  Β35)  &  ||  12  αποπλανησι 
ΒΟΑ  \  πλιονα  Α  ||  ι6  δειλειασει  Β* 
(δειλιασ.  Β*3)  διλιασει  ̂ Α  ||  2θ  φωτει- 

νών 0\\  23  εξεϊλασκεται  Β  ||  28  π-λιοι» 
Α  ||  31  ταπινωθηναι  Ο 
XXXII  3  σεμειδαλιν  Α  ||  5 

λασμος  Β  ||  8  λειπενει  Α  ||  1 8  κατα- 
βοησεις  Α  ||  2θ  δεησευ  ̂ Α  ||  21  τάλι- 

ρου Β*  (τατεί^.  Β35)  ί<  ||  22  ποιησι 
Α  ||  23  αϊ/ταττοδωσι  Α  ||  25  ενφρανι Ο 

XXXIII  5  ι?/«5  Ν*  (·μ«5  Κε·*)  || 
6  σημια  Κ  ||  7  βραχειονα  Ο 
XXXVI  17  καιιΤσλ  Κ*  (γ&5  ι  ι° 

&?)  ||  ι8  οικτιρησον  Κ  ||  31  νοσσειαν 
Β*  (-σσιαν  Β5)  Κ 
XXXVII  ι  εφιληασα  Ο^  ||  4  αττε- 

ναντει  0Ζ·Ζ  ||  8  -γνωθει  Α  \  χρια  Β* 13 
(χρεία  Β3)  Α  ||  1 1  ευχαριστειας  Β* 
(-τια$  Β5)  Ο  ||  12  πτεσης  Β*  (πταισ. 
Βΐ>(νίά))  |  συνα\Ίησι  €  ||  2ο  μ«- 
στιτοϊ  Β*  (μισ.  Β5)  ||  23  παίδευσα  Ο  || 
27  πιρασον  Ο  ||  29  αιδεσ  ματων  Β* 
(εδακτμ.  Β^νίε1)  ||  31  προσθησι  Ο 
XXXVIII  4  προσοχθειει  Ο  \\  6  εν- 

δοξαζεσθε  Ο  ||  8  ποιησι  Α  |  ιρηνη  Ο* 
(ειρ.  Οζ-°)  ||  ιι  Χειπανον  Α  [|  12  χρια 
Α  ||  15  Χ'Ρ«5  Κ*  (Χ"Ρ-  ̂ 0·°:  ΐίεηι 
31 )  II  ι8  εκβαινι  Ο  ||  23  αναπανσι  Ο  || 
25  διηγήσεις  Α  ||  27  σφρα-γειδω\  Ο  || 
30  καμείνον  Β*  (καμιν.  Β13)  Α  ||  33  οι,Χ] 
οι;λγ  Κ  II  34  δεήσεις  Α 
XXXIX  4  επιρασεν  Ο  ||  8  διδασκα- 

λείας  Β*  (-λιαϊ  Β5)  ΝΑ  ||  9  εξαλιφθη- 

σεται  Β*  (εξαλειφθ.  Β^)  Κ  ||  ιι  εμ- 
/χιΐ'τ;  Ν*  (-μειι\  Κ^0)  Ο  |  καταλιψει 
Β*  (-λει^.  Β313)  Ο  |  χειλιοι  Β  ||  ι4  αν 
θησαται  Ο  |  αινεσαται  Ο  \  ευλογησα- 
ταί  Ο  ||  15  χιλεων  ΚΑ*  (χειλ.  Α3?)  | ερειται  ΒΑ  ||  ιό  και]  κα  Ο  ||  17  «-πιν 
0  (ΐίβιη  2ΐ,  34)  II  24  ενθιαι  ̂ 0  || 
26  χριαϊ  Α  ||  29  λειμος  &  ||  30  εχυ 
0  II  3ΐ  χ/κα*  ̂   II  33  ΧΡίαν  Α 
XI  3  τεταπινωμενον  Β*  (τετα7τει^. 

Β3ΐ>)  ΚΟ  ||  12  εξαλιφθησεται  Β*  (ε£α- 
λει0^.  Βα1))  0  ||  ι4  εκλφυσιν  Β* 
(εκΚειψ.  Β35)  ||  ι6  χιλου?  ί<  |  εκτει- 
λησεται  Α  \\  ιη  παραδισος  Β*  (πα· 
ραδεισ.  Β3>3)  ΑΟ  ||  23  κερον  &  \\ 
24  θλειψεως  Β  ||  25  ενδοκειμειται 
Α^  ||  26  ελάττωσες  Α  |]  27  παρα- 
δισος  0.0  \  εν\ο~γεια$  Α  ||  28  κρισσον 
ΚΑΟ  |  αποθανιν  ΌΟ,  \  επαιτιν  Ο* 
(-τειν  &Νε  <:)  επετειν  Ο  ||  29  α\ισ"γησι 
Ο  |  αιδεσμασ»/  Β*  (εδεσμ.  Β15)  |  7τε- 
πεδευμενος  Ο  \\  30  επαιτησεις  Α  επε- 
ττ]σιι  Ο 

ΧΙ·Ι  2  ισχύει  Β*  ('σχυι  Β15)  εισχυι 
Ο  ι  αττι^ουί'τι  Β*  (αττει0.  Β^<νίε1))  || 
5  γένεται  Ο  \\  6  ονιδος  ϊν  ||  η  δι]  δει 
Α  |  ονιδισθησονται  Β*  (ονειδ.  Β^ν'άι) 
^  II  9  ["ΐ^ενντηθηται  €  |  γεννηθησεσθαι 
^  |  [α7το^]ανί?ται  Ο  |  μερισθησεσθαι 
Κ  ||  1 1  εξαλιφθησεται  Β*  (εξαλειφθ. 
Β3ΐ>)  ̂ 0  ||  12  χειλιοι  Β  ||  15  κρισσων 
&ΪΑΟ  ||  ΐ6  εντραπηται  Ο  |  7τιστι  Α  | 
ενδοκειμειται  ̂ 0  ||  17  αισχι^εσ^αι 
ΑΟ  ||  19  παροικις  Ο  ||  21  αφερεσεως 
Ο  ||  22  ονιδισμου  Β*  (οΐ'ειδ.  Βα1))  ̂ Α ο^ιδι^ε  Ι^ΑΟ 

XIII  4  ακρειβειας  Β*  (ακρι/3.  Β5)  || 
5  εμαξαι  Ο  ||  6  σφρα-γεις  Ο  |  κλισον Α  ||  8  πεπεδευμενος  Ο  πεπαιδευμένο 
(δΐε)  Ο  ||  ιι  λαλειαν  Ο  |  ττολι  €  | 
7τλ?7#ι  Ο  ||  12  καλλι  Ο  |  εμμεσω  Ο  || 
14  κρισσων  00  |  ονιδισμον  ΟΑΟ  || 
ΐ8  σημιον  Ο 

Χ1ΙΙΙ  4  καμεινον  Β*  (κα/Αΐι».  Β15)  || 
6  α^αδι^ι»/  Β*  (α^αδει^.  Β3ϋ  'νίά')  ί<0  | 
σημιον  Ό.0  ||  7  μιονμενος  Β*  (μειονμ. β&5(νΐά))  ([/*ι]οι//α.)  ||  12  κνκλωσι 

II  13  Χ^^οι^α  Κ  ||  ι4  7τετινα  Α  || 
ΐ6  πνευσετε  Ο,  ||  17  ω^ιδισε»/  Β* (^ζ/ειδ.  Β3ΐί<ν'ά')  ϊ<  |  πετινα  00  \  πασσι 
ΟΑΟ  |  καταβάσεις  Ο  \\  19  7τα7«τα  Ο  | 
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Ύεινεται  Χ  ||  2  2  ιλαρωσι  Ο  ||  24  ακοε$ 
(Γ  ||  29  φοβερός]  οβερο$  Χ  ||  30  δυνησθαι 
Α  |  ισχύει  Β*  (ισχυι  Β6)  ||  32  μιζονα Χ 
Χυν  6  ισχύει  Β*  (ισχυι  Β13)  Ν  [| 

8  εττενουτ  Χ*  (επαιν.  Χε·3)  ||  13  εξα- 
λιφθησεται  Β*  (εξαλειφθ.  Β3!1>)  \\ 
ι6  νποδιγμα  Β*  (υττοδειγμ.  Β3!ΐ3) 
Χ  11  ΐ8  εξαλιφθη  Β*  {εζαλειφθ.  Β3?ι>) Χ  ||  2θ  ττιρασμω  Χ  ||  23  ειΛθ76ΐαϋ> 
Α    διεστιλεν  Χ 
Χΐν  I  βυλθ7βιαί?  Α  ϋ  3  σηαια  Χ  | 

ενετιλατο  Κ  ||  4  πιστι  Χ  ||  9  πλιστου 
Β*  (πλειστ.  Β3ί>)  Α  ||  1 1  τεχνειτου 
Β*  (τεχνιτ.  Βυ)  |  δεσι  Χ  |  λειθονρ-γου 
Α  ||  15  Χφαί  Χ*  (χειρ.  Χε·ε)  Α  |  εχρει- 
σεν  Β*  (εχρισ.  Β^)  \  ελεω  Α  |  λιτονρ- 
-γειν  Β*  Κ*  (λειτ.  Β3ίιΧε·ε)  ||  ι6  ε£«- 
λασκεσθαι  Β  ||  23  ε£ειλασατο  ΒΧ  || 
24  με^αλιον  Ο 
Χΐνΐ  2  εκκλειναι  Β  |!  4  Χ'Ρ'  ̂ * 

(χειρ.  Χε·ε)  ||  8  χειλιαδων  Β  |  μέλει 
Α  ί|  9  διεμινεν  Χ  ίο  πορευεσθε  Α  || 
13  εχρεισεν  Β*  ((χρισ.  Β5)  ||  15  πιστι 
(ΐ°)  Χ  |  ηκρειβασθη  Β*  (ηκριβ.  Β*>)  || 
2θ  εξαλιψαι  Β*  (εξαλειφ.  Β3?5) 

ΧΐνΐΙ  3  "τε^ει/  Α  ||  4  α-πεκτινεν 
ΧΟ  |  ορισμό*  Β*  (ονειδ.  Β3 (νίά> *>) ΧΟ   ονιδεισμον  Α  |  καταβαλιν  Α  || 

9  γλυκενιν  Ο  ||  ίο  αιΐΊ//  Κ*  (-νειρ Κε·ε)  ενιν  €  ί|  ιι  α<ριλεζ/  ΧΑΟ  || 
ΐ6  6^77^77  Χ  ||  19  παρανεκλεινας  Β  || 
2θ  επα^α^ιν  €  ||  21  αττιθη  Α  !  22  ε£α- 
λ^τ;  Β*  (-λει^η  Β35)  Κ  ||  2;  εκδι- 

κάσει* Α ΧΐνΐΙΙ  ι  εκεετο  Α  ||  2  λειμον  Χ 

8  χρειών  Β*  (χρίων  Β'°)  Χ  ||  12  λελαττι 
ΧΑΟ  ||  13  ουκ  €  |!  15  κατελίφθη  Β* 
{Λειφθη  Β35)  1|  19^  ωδεινησαν  Β* 
(ωδιν.  Βό)  ||  20  χιρα*  Χ*  "(χειρ.  Χε·ε)  || 2  2  ενετιλατο  Χ 

ΧΙιΙΧ  5  Κ  ||  7  οικοδομιν  Χ  || 
8  ΐ'ττεδιξεν  Χ  ||  ίο  πιστι  Χ  1  13  μοκλονς 
Β*  (μοχλ.  Β1»)  |1  ι6  κτεισει  Χ 

Ιι  6  εμμεσω  Α  ||  14  λιτού  ρ^ων  Β* 
(λειτ.  Β35)  ||  15  εξετινεν  Χ  εστι- 
σεν  Χ  ||  19  λιτουρ^ιαν  Β*  {λειτ. 
Β35)  Κ  λειτοι>/>76ΐαι>  Α  |  ετελιωσαν 
Α  ||  2θ  χιλεων  Χ  [I  21  ε7τιδι£ασ#αι 
Α 

ΙιΙ  ι  εξομολογούμε  Χ  ||  2  χιλεων 
Α  1|  3  ττλιονων  Α  [  θλειψεων  Β  || 
4  πνειγμον  Χ  ||  ΙΟ  αβοηθησειας  Χ  Γ 
ιι  δεήσεις  Α  ||  12  ε£ειλου  Α  |  με] 
μαι  Α  ||  ι6  έκλεινα  Β  ||  19  ποιησι 
Χ  ||  25  κτησασθαι  Α  |  28  κτησα- 
σθαι  Β*  (-σ0ε  Β3*3)  Α  ||  29  αισχυν- 
ρΊητε  Χ  ||  3°  ερ^αςεσθαι  Α 

ΕΣΘΗΡ 

Α  4  <τισμο5  ΧΑ  ||  8  απολεσθε  Κνί(1  || 
ΙΟ  ταπινοι  Χ  [|  13  Χφ<^?  Χ  !  εττιβαλιν 
Χ  |  ι>7τεδι^εν  Χ 

I  6  σχί'ίΊου  Χ  |  κλειναι  Β  \\  γ  εττει- 
νεν  Β*  (ε7τιι\  Β15)  ||  8  ττροκιμενον  Χ  || 
1 1  βασιλεισσαν  Β*  (βασιλισσ.  Β3)  | 
δι|αι  Β*  (δειξ.  Β3ίΐ5)  ||  15  δει]  δι  Κ  || 
17  αζ/τιπε  (ι°)  Χ  ||  ι8  τνραννειδες  Α  || 
19  βασιλεικον  Α  \  Ύνναικει  Χ  |  κριτ- 
τονι  Β*  (κρειττ.  Β3*^»15)  ΧΑ  ||  2  2  αττ- 
εστιλεν  Χ  |  λε^ιι/]  λε^  Β^νίά 

II  3  γννεκωνα  Χ  |  φυλακει  Χ  |  -γυ- 
νεκων  Χ  [|  7  εττεδει-σεν  Χ  ||  9  /^ασι- 
λεικοι;  ΧΑ  |  γυνεκωνι  Χ  ||  ίο  ουκ  Χ  | 
ι/ττεδι^ε»/  Χ  (ίΐεηι  2θ)  |  ενετιλατο  Χ 
(ίΐεηι  2θ)  ||  13  γννεκωνος  Χ  ||  γ  4  γ·7* 
νεκωνα  Χ  ||  15  ενετιλατο  Χ*  ||  23  βασι- λεικη  Α 

III  4  ΐ'7Γεδι£εί/  (2°)  Χ  [|  η  ετι  Χ 
Β  ι  αρχουσει  Α\\  2  επερομενοϊ  Χ  ' αναναιωσασθαι  Χ  |  ιρηνην  Χ  ;  3  πιστι 

Χ  ||  4  κατατιθεσθε  Χ  !  5  τΐ'7Χαι/'  ̂   II 
6  σημενομενονς  Χ*  (σημαιν.  Χ?)  |  μά- 

χαιρες Χ  ί  φιδους  Α 
III  14  αιτοιμοΐ!5  Α 
IV  4  ανηγγιλαν  Χ  σπεστιλε^  Χ 

(ίΐεπι  5)  I!  5  ο-κρειβες  Β*  (ακριβ.  Βι')  || 7  υπεδιξεν  Χ  ||  8  δι^αι  Χ  |  εντιλασθαι 
Χ  |  παρετ-ησασθαι  Χ  |  τα7Γΐ^ωσεα-5  Χ  I 
χιρι  Χ  |  βασιλι  Χ  Ί  1 1  εκτινει  ΧΑ  | 
κεκλημε  Χ  ||  14  αττολεισθαι  ΧΑ  || 
15  ε^αττεστιλεν  Χ  !;  ι6  φαγηται  Α  \ 
ασειτησομεν  Χ  |  εισελενσομε  Χ  |  απο- 

λεσθε Χ  ||  17  ενετιλατο  Χ 
Ο  5  "γεινωσκεις  Χ  |  ι//9ρί  Χ  |  προσ- 

κυνιν  Χ  ||  7  και  2°]  *ί  Α  ||  8  ψισαι 
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[αρρ. 
ΚΑ  ||  ίο  ειλασθητι  Κ  ||  13  εταπι- 
νωσεν  Κ  ||  15  χιρι  Κ  (ίΐεπι  25)  II 
17  χφα*  Κ  (ίίεηι  19)  II  24  μεισο$  Α  || 
ι6  εμεισησα  Β*  (εμισ.  Β5)  |  βδελυσ- 
σομε  Κ  (ΐίεηι  ιη)  \\  2  7  σημιον  Β* 
(-μείον  Β3*3)  Κ  ||  3°  Χφ05  ̂  

Ί)  9  θαρσι  Κ  ||  15  διαλέγεστε  Κ 
V  II  υπεδίξεί'  Κ  |  ηγισθαι  Κ  || 

14  ενφρενου  Κ 
VI  ι  εισφερϊ\  Κ  ||  2  χΐ/οαί  Κ  || 

4  κραμασαι  Α  ||  1 1  0ελι  Κ  ||  13  7υ" 
ϊ'βΑ-ι  Κ  |  ταπινουσθαι  Κ 

VII  7  παρητιτο  Κ  παρειτειτο  Α  || 
8  κΚεινην  Β  ||  9  ωρ#ωτε  ΚΑ 

VIII  ι  νπεδιξεν  Κ  |  ενοικιωται  Κ  || 
3  προσθισα  Κ  ||  4  εξετινεν  Κ  ||  5  ̂0/ν'ι 
Κ  ||  6  δννησομε  Κ  (1}ϊδ)  |  ειδιρ  Κ  || 
7  χιραϊ  Κ  ||  8  νμι$  Κ  |  γράφεται] 
-γράφετε  Β*  (-ται  Β313)  Α  ||  9  «καδει 

Α  |  ενετϊΚατο  Κ  ||  ίο  εξαπεστϊλαν 
Κ  ||  II  βοηθησαι  τε]  βοηθησεται 
Κ  |  αντικιμενοις  Κ  ||   12  τρισκεδεκα· 

Έ  2  πΧιστη  Κ  |  μι^οι/  Β*  (μει^". 
Βαί>)  ||  3  0ερΐί/  Κ  ||  4  μεισοπονηρον 
Α  |  αντανερουντες  Κ*  ||  5  πολλακευ 
Α  |  χειρειζειν  Β*  χιριξειν  Β13  Κ  |  σύμ- φορε* Κ  ||  6  ακερεον  Κ  ||  8  ιρηνης  Κ  | 
παρεξομαιθα  Α  ||  1 1  βασιλεικον  Α  \ 
διατελιν  Κ  ||  15  η/·"*  Κ  ||  17  αποστα- 
λισι  Α  ||  2  2  α-γεται  Α  ||  24  πετινοις  Κ 

VIII  1 5  βασιλεικην  Α 
IX  2  αντικιμενοι  Κ  ||  3  ενεκιτο  Κ  || 

15  απεκτιναν  Κ  ||  ι6  πεντακισχειλιουϊ 
Β  ||  2ο  εξαπεστιλεν  Κ  ||  21  αγυ'  Κ  || 
27  προστεθιμ.ενοι$  Κ 

Χ  3  φειλονμενος  Α Γ  6  σημια  Κ 

ΙΟΥΔΕΙΘ 
I  5  παιδιω  Α  ||  8  παίδων  Α  || 

ίο  ελ0ΐϊ/  Κα3·  (οπι  Κ*)  |  ορεια  Κ  || 
12  αναιλειν  Α5  |  θαΚασεων  Α"°γιά 
(θαλασσ.  Α*)  ||  14  αφεικετο  Β* 
(αφικ.   Β13)  |  ο»Ίδθ5   Β*  {ονεώ.  Β3*3) 
Α*γίά II  ι  ει.ναδει  Α  |  μ^οϊ]  μινο%  Α  || 
5  ισχι/ει  Β*  {ισχυι  Βαΐ3)  Κ  ||  6  ηπι- 
ί/ησαρ  Β*  (ηπείθ.  ·  Β313)  ||  8  χιμαρρους 
Β*  (χει/ζ.  Β3Ϊ))  ||  ιι  φισεται  Α  \\ 
15  δισχειλιοι^  Β  ||  21  παιδιού  Α  | 
επεστρατοπαιδενσαν  Α  ||  24  χιμαρρον 
Β*  (χειμ.  Β313)  Κ  ||  25  ορεια  Β*  (ορια 
Β5)  ||  27  παίδια  ΒΑ 

III  3  παίδων  Α  ||  ίο  κατεστρατο- παίδευσαν  Κ 

IV  5  οραίων  Α  |  ετιχισαντο  Β* 
(ετειχ.  Β3ΐ))  |  παίδια  Α  \\  6  παίδων 
Α  ||  7  ευχαιρως  Α  ||  9  εταπίνονσαν 
Β*  (εταπειν.  Β3?1))  ||  12  ονιδισμον  Β* 
(ο^ειδ.  Β313)  Α  ||  14  λιτονρ^ονντε$  Β* 
(λειτ.  Βαΐ3)  Α  ||  1 5  επισκεψασθε  Α 
V  ι  συνεκΚισαν  Α  \  ετιχισαν  Β* 

(ετειχ.  Β313)  Α  |  παιδιού  Α  ||  3  πολυ 
Α  ||  8  γοναιων  Α  ||  ίο  λειμο$  Α  || 
1 1  εταπίνωσαν  Β*  (εταπειν.  Β35)  || 
15  ισχύει  Β*  (ισχυι  Β313)  Κ  ||  Γ  7  μει- 
σων  Κ  ||  ι8  πολι$  Α  ||  19  κατωκει- 

σθησαν  Α  ||   2ΐ  ονιδισμον  Β*  (ο^ειδ. 

VI  3  οι,κ  Κ  II  4  παίδια  Α  ||  II  παι- 
δΐί/^δ  Α  ||  ι6  εμμεσω  Α1  (ϊί,εηι  17, 
Α)  ||  19  ταπινωσιν  Β*  (ταπειι/.  Β3?ΐ3) 

VII  ι  α^α,βασυ  Β*  (-σευ  Β313)  || 
2  χειλιαδεϊ  (1>ΐδ)  ΒΚ  |  ιππαιων  Α  \\ 
3  παρετιναν  Α  ||  7  αναβασις  Κ  || 
9  δυναμι  Α  \\  ίο  οραιων  Α  (\)Ί&)  || 
12  δυναμαιως  Α  \  παιδε?]  πεδε$  Α  || 
17  χειλιαδεϊ  ΚΑ  ||  ΐδ  χιμαρρον  Β* 
{χειμ.  Β3*3)  Κ  |  παιδιω  Α  |  κατεστρα- τοπαιδενσαν  ΚΑ  ||  20  επικαλεσασθαι 
Β*  (-σ^ε  Β313)  Α  |  εκδοσ-ίίαι  Α  || 
27  κρισσον  Α  \  ονχ  Α  ||  29  εμμεσω 

ΚΑ  ||  3θ  ελαιοϊ  Α  |  ε~/καταλιψει  Β*" 
(-λει^.  Β313)  Κ VIII  3  παιδιω  Α  |  κλεινηρ  Β  || 
7  οψι  Α  ||  12  εσται  Α  |  ισταται 
Β  |  εμμεσω  Β*  (ε?  ρ,εσω  Β13)  ||  13 
επι-γνωσεσθαι  Α  (ίίειιι  14)  II  1 4  *νρη- 
σεται  Α  |  διαλημψεσθαι  Α  \\  ι8  πολευ 
Α  ||  2θ  υπεροψαιται  Α  \\  27  μαστει-γοι 
Β*  (μαστιγ.  Β13)  ||  31  εκλιψομεν  ΚΑ  || 
32  αφειξεται  Β*  (α0ι|.  Β13)  Κ  |  7€" ραιω^  Α  ||  33  στησεσθαι  Α 

IX  ίο  θηλιάς  ΚΑ  ||  ιι  δι^αστια  Α 
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Χ  3  εχρεισατο  ̂   II  5  ̂λεου  Β* 
(ελαίου  Β35)  ||  8  τελιωσαι  Α  ||  9  Τβ- 
λιωσιν  Β*  (τελειωσ.  Β3ΐ))  ||  ι8  προσ- 
7}^ι\α\  Χ  ||  21  κλεινής  £\  ||  23  καλλι  Α 
'  XI  3  νυκτει  Α  ||  4  γένεται  ̂   II 
γο  κατισχυι  Α  ||  23  αστια  Α  |  ειδι 
Β*  (-δει  Β35) 

XII  4  Χ^φ"  Β*  (χειρι  Β5)  ||  ίο  χρι- 
αυ  Α  ||  12  ομειλησαντες  Β*  (ομιλ. Β13)  Α 

XIII  ι  ο^εια  Β*  (οι/Ία  Β5)  |  συνε- 
κλισεν  Α  |  αττεκλισεν  Α  ||  2  νπε- 
λιφθη  Β*  (υπελειφθ.  Β313)  |  κλεινψ 
Β  (ίίειτι  4)  II  4  κατελιφθη  Β  (κατε- 

λει0#.  Β3*3)  ||  6  κλειδί  Β  (ίίεηι  7)  II 
8  ισχύει  Β*  (ισχυι  Β13)  ||  Γ 3  μεικρον 
Κ  ||  14  αινείτε  2°]  αινειται  Α  |  ελαιο5 
Α  ||  15  θηΧιας  Α  ||  2ο  60ισω  Α  |  τα- ττινωσιν  Χ 

XIV  2  καταβησεσθαι  Α 
XV  5  οι  4°]  ̂   Α  ||  7  ΤΓαιδι^  Α  || 

ιι  κλειναί  Β£\Α  | ]  1 3  Χ°Ρία  Α 
XVI  ι  εναρμοσασθαι  Α  \  επικα- 

Χεισθαι  Α  ||  3  ορσ,ιων  Α  |  χιμαρρους 
Β*  (χειμ.  Β313)  Ν  ||  4  €μττρησιν  Α  \\ 
5  θηλιάς  Α  ||  7  ηλιψατο  Κ0-1  (οιη 
Κ*)  Α  ||  13  ισχύει  Β*  (ισχυι  Β5)  Κ  || 
ΐ6  μεικρον  Κ 

ΤΩΒΕΙΤ 

I  4  εκΧεγισης  Α  \\  5  δαμαλι  Α  | 
ορέων]  οιεων  Κνί£ΐ  ||  8  κατεΧιφθην 
Β*  (-λει00.  Β35)  ||  17  ττίνωσιν  Α  \ 
τιχονς  Α  ||  2θ  κατεΧιφθη  Β*  (-Χειφθ. 
Β3?Β)  |  βασιΧεικον  Κ 

II  ίο  ενεχρειοσαν  Κ  ||  1 1  7Μ'αι/αοΐ5  Α 
III  2  αΧηθεινην  Α  ||  4  ονιδισμον  Α  || 

5  κρίσιν  Α  |  αληθειναι  Α  ||  6  ονι- 
δισμους  ΚΑ  ||  8  αποπνει-γονσα  Β* 
(αποττνίΎ.  Β13)  ||  9  μαστειγοις  Β* 
(μαστίΎ.  Β5)  ||  13  ονιδισμον  ΚΑ 
(ΐΐεπι  15,  Α)  ||  15  ουχ]  ουκ  Β*  (ουχ Β3?ι>) 

IV  1 3  αχρειοτητι  Β3*3  αχριοτητι  Α  \ 
ελαττώσεις  Α  \  ενδια  Α  |  αχριοτης  Α  | 
λειψού  Β*  (λιμ.  Β1))  ||  15  μεισευ  Β* 
(μισ.  Β5)  ||  ι6  πινωντι  Β*  (πειν.  Β313) 
Α  ||  17  εκχαιον  Α  ||  19  εξαλιφθη- 
τωσαν  Β*  {εξαΧειφθ.  Β3)  Κ  ||  2 ο  υττο- δικνυω  Κ 

VI  9  ενχρεισαί  Β* Κ  (-χρισαι  Β3?ιΑ) 
||  12  λειαν  Κ  ||  15  ουχ]  ουκ  Β*  (ουχ 
Β3ΐ))  Κ  ||  ι8  φευξετε  Α  \  εττανεΧευσετε 
Α  I  λειαν  Ν 

VII  ι  εχερετισεν  Α  ||  9  «ρειον  Κ  || 
12  κόμισε  Κ 

VIII  4  σννεκλισθησαν  Α  |  κλεινής 

Κ  ||  5  κτ-ί(Γΐ5  Α  (ίίεηι  15)  II  12  απο- στιΧον  Α  ||  ι6  ελαιοϊ  Α  (ϊΐεηι  17)  II 
17  ελαιους  Α  \\  ίο  κεινηθης  Κ  |  πει- νων  Κ 

IX  2  κόμισε  Κ  ||  4  λειαν  Β*  (Χιαν 
Β13)  Κ 

Χ  3  λειαν  Β*  (λίαν  Β1*)  ||  5  μ&<· 
Α  ||  6  σει-γα  Β*  (σιγ-  Β'^)  Κ :  ΐίειη  7 ||  8  μινον  Α  ||  12  γονις  Α 

XI  2  αιτοιμασωμεν  Α  \\  7  ενχρεισον 
Β*  (-χρισον  Β13  Α)  ||  14  εμαστειγωσας 
Β*  (εμαστιγ.  Β^)  εμαστει~γωσεν  Κ  || 
15  ισχύει  Κ XII  4  δικαιουτε  Α  ||  6  εξομοΧο- 
Ύεισθαι   Α  \  νποδικνντε   Κ  I  οκνειται 
Α  ||  7  οΐ'Χΐ  ο"*  Κ*15  (οι,Χ  Β6)  II 
17  φοβεισθαι  Α  \  ευλογείται  Α  (ίίεηι 
ΐ8)  ||  19  εθεωρειται  Α 

XIII  2  μαστει~/οι  Β*  (μαστι-γ.  Β13) 
Κ  ||  3  εξομοΧο*γεισθαι  Α  ||  5  μαστει- 
Ύωσει  Β*  (μαστιγ.  Β13:  ίίειτι  9)  ̂   II 
6  ̂ εασασ^αι  Α  |  εξομολο*γησασθαι  Α  \ 
έθνη]  εθνει  Α 

XIV  2  ο^υ  Α  ||  4  ττεττισμαι  Α  || 
6  αληθεινως  Α  \\  7  έλαιο*  Α  |  εκλι- 
ψουσιν  Κ  ||  9  ισχύει  Κ  ||  ίο  συντελείτε 
Κ  ||  Γ  ι  εκλιπει  Κ  \  κλεινψ  Β 
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ΑΌϋΐΤίΟΝδ  αηά  οοη-εοΐίοηδ  ίο  βε  ηιαάε  ϊη  Ιηε  ίεχί  (/),  ηοίεδ  (η),  αηά 
αρρεηάίχ  (α)  οί  Υο\.  I.,  οοιηπιυηΐο&Ιεά  ΐ>7  Νεδίΐε — Ιηε  Γεδηΐί  οί  3.  οοιώ- 
ραπδοη  οί  Ιηε  ίεχί  αηά  '  ηαηάδ '  οί  Β  &δ  τερΓεδεηίεά  ϊη  ΙηαΙ  νοίαιηε  Λνϊίη 
Ιιϊδ  8ηρρΙαη&ηίηιη  βάίϋοηηηι  (Ι^ίρδ.  1887)· 

Οβη  χϋχ        αντον  ι°]  αντων  Β 
Εχοά.  ίϋ  ιι  α  επιθησεται  Β  ||  V  8  α  κατ  Β*  (καθ  Β3?ΐ3)  |  ιι  η  αφαιρείτε 

Β  ||  VI  15  ί  Ιαμειν  Β  ||  νϋ  ιοί  εριφεν  Β  ||  νϊϋ  ι;  /  εν  τε]  και  εν  Β  ||  XI  1  η  πλψ 
σιον]  +  γννη  περί  τη?  πλησίον  Β0^^  ||  Χΐί  19  «  γιωραις]  αάηοί  φνλαξιν  δραπα- 
ταις  η  μέτοικους·  ει  γουν  πάροικους  Β?Π1£  ||  ΧΪΠ  17  α  ουκ  Β*  (ουχ  Β3*3)  || 
XX  217/  εστηκει  Ββάίι  ||  ΧΧΪ  1$η  αάηοί  κατειμα  αντι  κατειματος  Β°  ηι&  || 
XXV  <)α  ήμισυς  ΙεΓ  ΒΑ  ||  χχνϊί  12  ί  βάσεις]  ρΓ  αι  Β :  ίίεπι  13  ί  II  ΧΧΧί  6/  πονη- 
σουσιν]  ποιησουσιν  Β  ||  XXXIV  29/  Μωι>σ?7ϊ  (ι°)  Β  ||  ΧΧΧνϋ  ιύ  πήχεων  (ι°) 
πηχών  (ι°)  Β  \  ̂  α  επ  Β*  (β0  Β^?<:)  |  9 Λ  67Γ  Β  φίδ)  I  Ι3Ζ'  πέντε  και  δέκα] 
πεντήκοντα  Β  ||  ΧΧΧνϋϊ  *[  η  τον  δεύτερον]  του  δευτέρου  Β3·3  |  24  «  του  πυρειου 
Β*5  το  πυρειου  Β3  ||  χχχΐχ  22  /  τω  Μωση]  οιη  τω  Β 

Εθν.  V  15  η  η  αν  Β313  |  19  η  πλημμελιαν  Β3  ||  νϋ  <)ΐι  οσα  εαν]  ος  αν 
Β*νίά  |  ίο»  ο  Β3νί(1  ||  νΐΐί  7«  αυτόν  2°]  αυτω  Β*ίθΓΐ  |  29/  Μωση  (ι°)  Β 
33  η  θύρας]  θυσρας  Β*  ||  XI   27»·  εσται  υμιν  Β3  ||  χϋΐ  43 η  αυτο  Βενί<1  1| 
ΧΪΧ  $ιί  ενγαστριμυθοις  Β  ||  XX  21  /  γυναίκα]  ρι-  τηρ  Β  ||  χχΐ  ι8  η  τυφλός 
(οχη  η  χωλός)  Β<:  ||  χχϋί  4  «  αγιαι  α?  Β°  |  22  α  υπολιψη  Β 

Ναπί.  ί  49  ̂   Λευει]  ΡΓ  Τ77,'  Β  II  ̂   6ο/  Ταδαιωνει  Β  |  84 «  νιων}  ρτ 
αρχόντων  (δίηε  των)  Β3*3  Π  XX  5»  σικυου  Β5  |  15  /  δ]  δε  Β  ||  χνϊ  $ί  Μωυση 
Β  ||  XX  5 1  ανήγαγες  Β  |  27»  αυτω  Κύριος  Βαΐ3  |  28/  τον  Ααρών]  οιη  τον 
Β  ||  χχί  ιί  κατεπρονομευσαν  Β  |  ι6  η  εστίν  ι°]  ει  Β13  ||  χχϋ  17  η  οσα]  ο 
Β313  ||  XXIV  1ί  βασίλεια  (ι0)]  ρΓ  η  Β  ||  χχνϋ  13  «  οιη  οι/'ει  αυττ/ν  Β*ν'ά  || 
χχχϋ  2  «  Εσε/3αμα  Β3*3  |  35  ί  2ω0α/>  Β  ||  χχχϋί  34"  »  ~φρωνα  Β3ΐ>  | 
3.Λ  «  ευ]  ε?>  Βαΐ3  |  55  ̂   εα,/  2°]  α"  II  ΧΧΧΐν  ιοί  λρσεναειν  Β  ||  XXXV 8/  κα- 
τ ακληρονομησουσιν]  κληρονομησουσιν  Β 

ϋβΐΐΐ.  ί  3«  αιτώ  Κΐ'ρ:ο$  Β3  |  8  η  Ιακώβ]  ρΐ"  τω  Β3·3  ||  ϋ  2θ  /  Ζοχομμειν 
Β  |  30^  οπ1  ω^  Β313  (άβΐβ  οιώ  ευ  Β3ΐ))  ||  ϊϋ  ιοί  Υιδραειν  Β  ||  V  6α  εξαγαγα- 
γων  Β  |  33 11  μακροημερευητε  Β313  ||  νίί  6  /  προειλατο  Β  |  8  /  Κύριος  υμας 
Β  |  2θ»  οιη  και  ι°  Β*  ||  νίϋ  \α  τεσερακοντα  ΒεΛ'ι  ||  χΐν  23  η  άείε  οιη  ε7Γί- 
κληθηναι  είο  |  24»  αυτόν]  +  επικληθηναι  το  όνομα  αντου  εκει  Β35*"1»1  || 
XV  ι8ί  οηι  σε  Β  ||  χχϊϋ  ιί  και]  ουδε  Β  ||  χχνίϋ  6ιη  Ιε§  τούτου  ρΐΌ  ττ/»/ 
//τ;  γεγραμμ.  \\  ΧΧΧϋ  6ί  οηι  καί  επλασεν  σε  Β  \  ̂.ι  ί  οηι  και  τ?  μάχαιρα  μου 
φαγεται  κρεα  αφ  αίματος  Β  ||  ΧΧΧϋί  27  η  οιη  και  2°  Β*  νί(1  (ηαΙ>  Β3^"1^) 
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,108.  Χί  3*  γον]  την  Β  ||  Χϋ  η  η  του  Αιβανον  Β3  [  ι6/  Ηλαδ]  Ηααδ  Β  || 
ΧΪϋ  3^  Χαναναναιων  Β  |  5  ̂  Γαλγαδ]  Γαλγαα  Β  |  ίο/  εβασιλενσεν]  βασιλεύς 
εν  Β  |  21  η  άρχοντας  Ήαρα  (ρΐΌ  άρχοντα  εναρα)  Β?ν1<1  ||  χίχ  20  ί  Ελειμελεκ 
Β  ||  χχί  44  ;*  *5  αυτοι/5  Β?  ||  XXIV  ίο  α  λατρεσητε  Β 

«Ιικί.  νί  35  ί  οιη  €ν  3°  Β  I  39 '  δ,7  2°]  δβ  Β  II  ιοί  Βηθμααλλων  1ο\$  Β  || 
XI  31^         ΡΓ  ο?  Β  ||  33  ̂  Έ,βελχαρμειν  Β  ||  XXI      ί  τω  Βεν.  Β 

Κΐΐίΐΐ  ϋ  8  ;ζ  θυγατηρ  Β 
1  Ββ§η.  ϋ  ι/  67Γ  εχθρούς  μου]  επί  εχθρούς  Β  I  12/  οι  νιοι]  οιη  οι  Β  || 

ϋί  2  ί  ηδννατο  Β  ||  V  6  /  77  χειρ]  οιη  τ;  Β  |  8  /  οηι  Ισραήλ  2°  Β  ||  VI  2θΐι  ανα- 
βησηται  Β  ||  νΐί  ι  /  τορ  υιον]  οηι  τον  Β  ||  ίχ  13/  οηι  εις  ι°  Β  ||  Χ  5  /  Να/3αλ 
Β  ||  χϋί  2  ί  οιη  και  4°  Β  |  ι6/  2°]  ει*  Β  ||  χΐν  ι  ί  η  ήμερα]  οιη  η  Β  || 
XV  2%η  τα  Ρ^Α101  Β*  ||  XXVI  25/  αυτού  2°]  ρΓ  την  οδον  Β  ||  ΧΧΪΧ  \  ί  Αεδδων Β  ||  χχχ  \±ί  τον  Υελβ.  Β 

2  Κβ£ΐΐ.  ίν  8/  είπαν  Β  ||  νί  19/  έκαστο  Β  ||  ΐχ  13/  οηι  αυτοδ  Β  || 
Χ  19  η  εθεντο  ΒΕ^  ||  XV  ι8/  Χβττει]  ρΓ  ο  Β  ||  XVI  2  η  ττειν  Β*νίά  |  βκλελυμ.] 
βιλελυμ.  Βνί(1  |  2θ  η  Αχιτοφελ  Β*  (Αχειτ.  Βά1')  |  23  /  τον  Αχειτ.]  τω 
Αχειτ.  Β  ||  χνίί  2$ί  Ιοθορ  Β  ||  χνίίί  η  ημιονος  Β3ΐ)  1)ΐδ  |  \\η  εορακας 
Β*  {εωρ.  Β3*3)  ||  χίχ  27/  ω$]  ρΓ  εϊ'ω7Γΐοί'  Β  ||  χχί  ι8?ζ  Οεβοχα]  ύξη  να,Γ  ΙεοΙ 
αάδΟΓ  Β?ιη£  ||  χχίίί  $ί  θεω  Β  |  23  η  εις  Β**3  7τ/>05  Β3  ||  ΧΧίν  6  /  Ναδασαι  Β 

3  Κθ&η.  IV  4^  Σαδουχ  Β  |  <)ί  Μαχεμας  Β  |  Βαιθλαμαν  Β  |  13*  Έιρεταβαμ 
Β  '||  νί  17α  το  πλενρον  οΐδ  δΟΓ  Β  ||  νίί  ι6  ;ζ  και  ι°  ηοη  ίπδί  Β13  ||  νίίί  ι  η  συν- 
τελεσεν  Β  |  -φί  λαω]  δονλω  Β  ||  Χ  7  «  οι/κ  εισιν]  δί^η  ναχ  ΙεοΙ  αάδΟΓ  Β?ιη£  | 
2ΐ/  οηι  και  3°  Β  ||  χί  34  Λ  ο,ντιτασσομενος  οίδ  δΟΓ  Β  |  35  α  δβκα]  δβδα  Β^'1  || 
Χίί  21  α  εξεκλησιασεν  Β  |  246  /  ην]  η  Β  ||  XVI  7  /  οιη  υιού  Β  ||  χχίί  7  «  ρΓΟ  $2 
Η$  1β£τ  32  (2°) 

4  Εβ£η.  ί  9«  ττεντηχοντα.  Β6(1ι(:  ||  ίίί  4  ̂   ψ]  μν  Β  II  χϋ  5  ;ζ  /3βδεκ]  αάηοΐ 
τα  δέοντα  Β?1η£  ||  XVI  15/  αυτω]  αυτο  Β  ||  χνίί  24/  κατωκισθησαν  2°]  κατω- 
κησαν  Β  ||  χχίί  13/  οηι  τοντου  Β  |  14/  θεκκουαυ  Β 

ΕΝΌ  ΟΚ  νΟΙ..  II. 
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ΟΑΜΒΚΙϋΟΕ 

ΡΚΙΝΤΕΏ  ΒΥ  €.  ].   ΟΕΑΥ  Μ. Α.  ΑΝΌ  δΟΝ5 
ΑΤ  ΤΗ  Ε  υΝΙΥΕΚ5ΙΤΥ  ΡΚΕ58 



ΤΗΕΟΕΟΟΙΟΑΕ  ΡυΒΕΙΟΑΤΙΟΝδ  ΟΡ 

ΤΗΕ  ΗΟΙιΤ  8(3ΚΙΡΤϋΚΕ8,  &ο. 

ΗΕΒΚΕ\ν. 

Α  βΙιογΙ  ΟοπιιηβηΙ&Γγ  οη  Ιηβ  ΗβΟΓθνν  αηά  ΑΓαηιαίο  Τεχί  οί  Ιηβ 
Βοοίί  οΓ  Ό&ηίεΐ,  ογ  Α.  Α.  ΒΕνΑΝ,  Μ.  Α.,  Εε11ο\ν  οΓ  Τπηίίγ  Οοΐΐε^ε. 
Όεηιγ  8νο.  8.$·. 

ΟΚΕΕΚ. 

Τηβ  Οΐά  ΤβδΙαηιβηί  ίη  Ονβ&  αοβθΓάίη£  Ιο  Ιηβ  8βρίηα£ίη1;.  Είϋΐεά 
ογ  Ιηε  Κεν.  ΡΓοίεδδΟΓ  Η.  Β.  8\υετε,  Ό.Ό.  Οο\νη  8νο.  νοί.  I. 
Οεηεδίδ — IV  Κίη§8.    7·ί·  6ά.    \Ό1.  II.    I  €1ΐΓοηίε1εδ — Τοοίί.    γχ.  6ά. 

[νοί.  III.  Ιη  ϋιβ  Ρτβ$5. 

Τηβ  ΒοοΚ  οί  Ρδαΐηΐδ  ίη  ΟΓββΚ  αββθΓάίη£  ίο  ιηβ  δβρίπα^ίηΐ;.  Βεΐη§ 
3.  ροΓίίοη  οίνοΙ.  II.  οίίΐιε  αοονε  \\όγ1<:.    Οο\νη  8νο.    ιε.  6ά. 

Τηβ  ΡαΓαΙΙβΙ  Νβ^7  Τβδίαηιβηΐ  (ΪΓββΚ  αηά  Εη^ΐίδη.    Τηε  Νενν 
Τεδίαηιεηΐ:,  οείη£  ίηε  Αυίηοπδεά  νεΓδίοη  δεί  ΓογΙΗ  ίη  ι6ιι  ΑίΓ&η^εά  ίη 
ΡαΓαΙΙεΙ  Οοΐνιηιηδ  ννίΐΚ  Ιηε  Κενίδεά  νεΓδίοη  οί  ι88ι,  αηά  \νίίη  ίηε  οπ^ίηαΐ 
Ογ66^,  Σίδ  εάίίεά  ογ  Ιηε  ΙαΙε  Ρ.  Η.  Α.  δοκινΕΝΕΚ,  Μ.Α.,  Ό.Ο.Ε.,  ΕΙ,.Ό. 
Οοννη  8νο.  12$.  6ά.  {ΤΗε  Κενί$εά  νενζίοη  ίε  Ιηε ]οϊηί  Ρτορετίγ  ο/  ίηε 
υηίνέΐ'είίίίε  ο/  Οαηώήά^ε  αηά  Οχ/ονά. ) 

ΟτΓββΚ  αηά  Εη^ΐίδη  Τβδίαηιβηί  ίη  ραΓαΙΙεΙ  οοΐυηιηδ  οη  Ιηε  δαιηε 
ρ3.£6·  ΕάίΙεά  \>γ  ].  δΟΗΟΕΕΓίΕΕϋ,  Μ.  Α.  Νειυ  ΕάίΗοη,  τνΐΐΗ  ίηε  ηιανξϊηαΐ 
τφτεηοβχ  α$  ατταη§εά  αηά  τενϊεεά  ύγ  Όκ  δεκίνΕΝΕΚ.  7·*· 

ΟτΓββΙε  αηά  Εη£ΐίδη  Τβδίαηιβηί.    Τηε  3τυΌΕΝτ'$  Εόιτιον  οΓ  ίηε 
αοονε  οη  Ιατ%ε  ιυνίϋηξ  ραρετ.  ψ.ο. 

Τηβ  Νβν7  ΤβδΙαηιβηΐ  ίη  Ιηβ  0η£ίηα1  ΟτββΚ,  αεεοπϋη^  ίο  Ιηε 
ΤεχΙ  Γο11ο\νε(1  ίη  Ιηε  ΑυΐΗοπδεά  νεΓδίοη,  ίοςεΐΙιεΓ  \νίίη  Ιηε  ν&παΐίοηδ 
3.άορίεά  ίη  ΙΗε  Κενίδεά  νεΓδίοη.  ΕάίΙεα!  ογ  Ιΐιε  Ιαίε  Ε.  Η.  Α.  δοκίνΕΝΕΚ, 
Μ.Α.,  Ό. Ο. Ε.,  ΏΏ.Ό.    διπαΐΐ  Οολνη  8νο.  6χ. 

Βίοΐίβαΐ  ΓΓα^ηιβηίδ  ίτοηι  Μοηηί  8ίηαί,  εάίίεά  βγ  ].  Κενόεε 
Ηακκι$,  Μ. Λ.    ϋεηιχ  4ι°·  ιο$.6ά. 

ΝοίΐΙία  Οοάίείδ  (^ηαίίηοΓ  Εναη£β1ίοπιιη  Ογ36οι  ηιεη-ώπιηΣίεεί  νίπδ 
(Ιοείίδ  ηιιεαδΓ|ΐιε  ίηεοβηίΐί  ςαεηι  ίη  πιιΐδεο  δπο  αδδεΓναΙ  Ε(1ιιαια!πδ  Κειίδδ 
ΑΓ^εηΙοΓαΙεηδίδ.  2ΐ>. 

Ι,οηάοη :  ΟάηώΗάξε  \νάτβΗοη5€^  Αν?  Μανία  Ζαη*. 



2 ΤΗΕΟΣΟΟΙΟΑί  ΡϋΒΣΙΟΑΤΙΟΝ^  ΟΓ 

3ΥΚΙΑ0. 

Τΐιβ  ΗαΓΜβαη  νβΓδίοη  οί  ΐΐιβ  Ερίεΐΐθ  ίο  ΐΐιβ  ΗβΟΓβτνε,  ΟΗαρ. 
XI.  28 — XIII.  25.  Νο\ν  εάϊίεοί  ίοΓ  ίηε  ήτδί.  Ιππε  ΛνιΛ  ΙηίΓοάυεϋϊοη 
αηά  Νοίεδ  οη  ίηίδ  νεΓδΐοη  οί  ίηε  Ερϊδίΐε.  Βγ  Κοβεκτ  Ι,.  Βεν5ΕΥ. 
Όεηιγ  8νο.  5·Γ· 

ί,ΑΤΙΝ. 

Τΐιβ  Ιιαίϊη  Ηβρΐαίβηοΐι.  ΡιιΜίδΗεά  ρίοοοπιεαΐ  βγ  ώβ  Ρτεποΐι  ρήηίεΓ 
λΥΐΕΕίΑΜ  Μοκεε  (1560)  αηά  ίηε  ΕΓεηεη  Βεηεάΐείΐηεδ  Ε.  Μακτενε  (ι 733) 
οχιά  ].  Β.  Ριτκα  (1852 — 88).  ΟπίίεΣίΙΙγ  τενίεννεά  1>γ  ]οην  Ε.  Β.  Μαυοκ, 
Μ. Α.    Όεηιγ  8νο.    ιο^.  6ά. 

Τΐιβ  Μΐ88ίη£  ΓΓα^πιβη!  οί  ίΐιε  Σαΐίη  ΤΓαηδΙαίίοη  οί  ΐΐιε  ΕοιίΓίΙι 
Βοοίς  οί  ΕζΓα,  άΐδοονεΓεά  αηά  εάΐίεά  \νΐίη  ΙηίΐΌάαείίοη,  Νοίεδ,  αηά 
Γαεδΐπήΐε  οί  ίηε  Μδ·,  οχ  ΡΐΌί.  Βενβευ,  Μ. Α.   Όεηιγ  φ>*  ίο*. 

Οοάβχ  8.  Οβαάάαβ  Ιιαΐίηιΐδ.  Εναη^οΐία  888.  ΜαίΛαεί,  Μςιγοϊ, 
Ειιεαε  αά  ε&ρ.  III.  ο.  εοπιρίεείεηδ,  εηεα  δερίϊηιυιη  νεί  οείαναηι  δ&εευΐιιηι 
δεπρίνδ,  ϊη  ΕεοΙεδίΕ  Ο&ίηεάΓαΙϊ  Εϊεηηείάΐεηδΐ  δείΎ&ίιΐδ.  Ουηι  εοάϊεε  νει·- 
δϊοηίδ  Ϋηΐ^&ίαε  Απιΐαίΐηο  εοηίαΐϊί,  ρΓθ1ε§οπιεη&  εοηδοπρδϊί,  Ε.  Η.  Α. 
δοκινΕΝΕΚ,  Α.Μ.,  ΕΕ.Ό.    Ιπιρ.  4*0.  £ι.  υ. 

Τΐιβ  Οοάθχ  8αη£α11βηδίδ  (Δ).    Α  δίυάγ  ΐη  ίΐιε  Τεχΐ:  οί  Οΐά 
Εαίίη  Οοδρείδ,  ογ  ].  Κενόεε  Ηακκι5,  Μ.Α.    Κογ&1  8νο.  3*· 

Τΐιβ  Οπ£ΐη  οί  ΐΐιβ  ΙιβίοβδΐβΓ  ΟοοΙβχ  οί  ΐΐιβ  Νβντ  Τβδίαπιβηΐ;.  Βγ 
^.  Κ.  Ηακκ.15,  Μ.Α.    \νίίη  3  ρΐ&ίεδ,    Όεηιγ  ϊο·5"·  6<£ 

ΑΝΟΕΟ-3ΑΧΟΝ. 

Τΐιβ  Γοιιτ  Οοδρβίδ  ίη  Αη§1ο-3αχοη  αηά  Νοι-Λυΐϊώπαη  νβΓδίοηδ. 
Βγ  Κεν.  ΡΓοί.  δκΕΑΤ,  Εΐίί.Ό.  Οηε  νοίιιπιε.  Όεπιγ  (^ιιαιτίο.  30ί· 
Εαεη  Οοδρεί  δεραΓ&ίεΙγ.  ιο.$·. 

ΕΝΟΕΙ3Η. 

Τΐιβ  Απί1ιοπ8θ(1  Εάίίΐοη  οί  ίΐιβ  Εη£ΐίδ1ι  Βϊοΐβ  (1611),  ίίδ  5αΙ> 
δεφίεηί  Κερπηίδ  αηά  Μοάεηι  ΚερΓεδεηί&ίίνεδ.  Βγ  ίηε  Ιαίε  Ε.  Η.  Α. 
δοκινΕΝΕΚ,  Μ. Α.,  Ό. Ο. Ε.,  ΕΕ.Ό.    Οιτολνη  8νο.    ρ.  6ά. 

Τΐιβ  ΟαιηΙϊΓΪά^Θ  Ρ&Γ9,£Γ8φ1ι  Βΐοΐβ  οί  ίΐιβ  Ααίΐιοπζβά  Εη£ΐίδ1ι 
νεΓδΐοη,  ννΐίη  ίηε  Τεχί  τενίδεά  \>γ  &  Οοΐΐαίΐοη  οί  ίίδ  ΕαΗγ  &ηά  οίηεΓ 
ΡΓΐηείραΙ  ΕάΐΙίοηδ,  Ιηε  ΙΙδε  οί  ίηε  Ιίαϋε  Τγρε  πι&άε  ιιηΐίοπη,  ίΗε  ΜαΓ- 
ξΐπΆΐ  ΚείεΓεηεεδ  τεπιοάεΐΐεά,  αηά  α  Οήίϊε&Ι  ΙηίΓοάιιεΙίοη,  1>γ  Ιΐιε  Ιαίε 
Ε.  Η.  Α.  δοκινΕΝΕΚ,  Μ.Α.,  ΕΕ.ϋ.  ΟΓΟλνη  ̂ ο.,  εΐοίη  ςίΐΐ,  ία. 

Τηκ  δτυϋΕΝτ'δ  Εοιτιον  οί  Ιηε  αΐ»ονε,  οη  ξοοά  τννίϋηξ  ραρετ,  ̂ ίΐη  οηβ 
οοΐυηιη  οί  ρΓΐηί;  αηά  ννίάε  ηιαΓ^ίη  ίο  εαεη  ρα£;ε  ίοΓ  Μδ.  ηοίεδ.  Τν^ο  "νΌΙδ. ΟΓΟΑνη  4*ο.,  εΐοίη,  %ΪΙΙ,  3  υ.  6ά. 

Τΐιβ  ΙιβοϋοηαΓγ  Βίοΐβ,  \νϊί1ι  ΑροοΓγρΙια,  (ϋνΐάεά  ίηίο  δεοίΐοηδ 
αάαρίεά  Ιο  ίηβ  Οαίβηάβτ  αηά  Ταοΐεδ  οί  Εεδδοηδ  οί  1871.   Ογ.  8νο.  3*·  6ά· 

Εοηάοη :  Οα,ηώΗάξβ  11^αηΗοη5€}  Αν€  Μανία  Σαη(, 



ΤΗΕ  ΟΑΜΒΚΙΌΟΕ  υΝΙΥΕΚΞΙΤΥ  ΡΚΕ8Ξ.  3 

Τΐιβ  ΒοοΚ  οί  Εββίβδίαδΐβδ.  Ι,αι·§ε  ΡαρεΓ  Εόίήοη.    Βγ  ίηε  ν"εΓγ Κεν.  Ε.  Η.  ΡΕυΜΡΤΚΕ,  Ι&ίε  Όεαη  οί  λΥεΙΙδ.  ϋεπιγ  8νο.    ηχ.  6ά. 
Τηβ  (τοδρβί  ΗίδίοΓγ  οί  οιιγ  ΙίΟΓά  ̂ δυδ  Οηπδΐ  ίη  Ιηβ  Ιιαη£ΐια£β 

οί  Ιηε  Κενίδεά  νβΓδΐοη,  3.ΓΓ3.η§εά  ίη  3.  Οοηηεείεά  Ν&πταίίνε,  εδρεείαΐΐ)· 
ίοΓ  Ιηε  ιίδε  οί  Τε&εηεΓδ  αηά  ΡτεαεηεΓδ.  Βγ  Κεν.  Ο.  ̂ .  ΪΑΜΕ5,  Μ.Α. 
0Γ0\νη  8νο.  6ά. 

Α  Η&πηοηγ;  οί  ΐηβ  βοδρβίδ  ϊη  ΐηβ  ννοΓάδ  οί  Ιηβ  Κβνίδβά  νβΓδϊοη 
\νϊίη  εορίοηδ  τείει-εηοεδ,  ΐαοΐεδ  &ε.  ΑΓΓ&η^εοΙ  ογ  Κεν.  Ο.  Ο.  Ταμεβ,  Μ.Α. Οο\νη  8νο.  5·ί· 

ννϋδοη'8  ΙΙΙπδίΓαΐϊοη  οίίηβ  Μβΐηοά  οί  εχρ1αίηίη£  Ιηε  Νε\ν  Τεδία- 
πιεηί:,  βγ  ίηε  εαΗγ  ορΐηίοηδ  οί  Τε\νδ  ζηά  ΟηπΛΐαηδ  εοηοεπιίη^  Οηπδί. 
Εάϊίβά  \>γ  Τ.  ΤυκτοΝ,  Ό.Ό.    Όεηιγ  8νο.  §*· 

8ΕΚ,νΐΟΕ-ΒΟΟΚ8. 

Α  ΟΙαδδίβθά  Ιηάβχ  ΐο  ΐηβ  Ι^βοηίηβ,  Οτβΐαδίαη,  οχιά  ΟΓθ^οήαη 
δαειαηιεηίαπεδ  οί  ΜιίΓαίοη.  Βγ  Η.  Α.  λΥΐίδΟΝ,  Μ. Α.,  Εεΐΐονν  οί 
Μ&§άα1εη  Οοΐΐε^ε,  ΟχίοΓά.    Όεηιγ  8νο.  ηεΐ. 

ΒΓβνΐαήαιη  9,(1  ϋδΐιιη  8αηπη.  Α  Κερπηί  οί  Λε  ίοΐίο  εάΐΐΐοη  ογ 
Οηεναΐΐοη  αηά  Κεςηαιιΐ!:,  Ραπδ,  1 5  3 1  -  Εάΐίεά  ογ  Ε.  Ρκοοτεκ,  Μ.Α. 
αηά  Οηκ.  λΥοκοελνοκτΗ,  Μ.Α.    Όεηιγ  8νο. 

νοί.  ι.    Κ&ΙεηάαΓ  αηά  ΤεηιροΓ&Ιε.  ι8.τ. 
νοί.  2.    Ρδ&ΙίεΓ  &ε.  115. 

νοί.  3·    δαηοΙοΓαΙε.    "ννϊίη  αη  ΙηίΓοάηεΙίοη,  Ιίδίδ  οί  εάίΐίοηδ  ίτοηι  Ιηε ραρεΓδ  οί  Η.  ΒΓαάδηαν/,  αηά  εοηιρίείε  Ιηάεχεδ.  15.Γ. 
Τηε  ΙηΓεε  νοίηιηεδ  ΙοςεΐΙιεΓ  £ι.  2*. 

ΒΓβνίαπππι  Κοηιαηαιη  α  ΕκΑΝΟΐδΟΟ  Οαε.όιναο  (^ιπονονιο  εάΐΐυπι 
εΙ  Γεεο^ηϊΙαηι  ίιιχία  εάΐΐίοηειη  νεηείϋδ  Α.ϋ.  1535  ΐηιρΓεδδαπι  ευΓ&ηΙε 
Τοηλννε  λνιοκΗΑΜ  Εεοο.    Όειηγ  8νο.  Ι2$> 

Τηβ  ΟΓββΚ  ΙήΙηΓβίβδ.  ΟηΐείΊγ  ίΐΌπι  οπ^ίηαΐ  Αυίηοπίίοδ.  Βγ  Ο.  Α. 
δννΑΐΝδΟΝ,  Ό.Ό.,  ΙαΙε  ΜαδΙεΓ  οί  Οηπδί'δ  Οοΐΐεςε.    Ο.  4ίο.  15.Γ. 

Τΐιβ  ΡοϊηΙβά  ΡΓαγβΓ  ΒοοΚ,  οείη§  Ιηβ  Βοοίί  οί  Οοπιηιοη  ΡΓαγεΓ 
νιαίη  Ιηε  ΡδΣΐΙίεΓ  ογ  Ρδαΐηΐδ  οί  Όανΐά,  ροίηΐεά  αδ  ίΗεγ  αΓ6  ίο  οε  δΐιη§  ογ 
δα,ίά  ΐη  ΟηαΓοηεδ.   ΚΌγαΙ  24Π10,  εΐοίη,  ιλ 

Τΐιβ  δαιηβ  ίη  δ(ρΐ3τβ  32ιηο.  οίοιΚ,  (>ά. 

'ΜΠιβαΜγ  οη  Ιηβ  ΟοΓηπιοη  ΡΓαγβΓ,  εοΐιΐοοΐ  1>γ  Ο.  Ε.  Οοκκιε,  Ό. Ό., ΙαΙε  ΜαδΙεΓ  οί  }εδαδ  Οοΐΐε^ε.    Όεπιγ  Οεϋανο.  7·^· 

Τηβ  Οαπιοπάββ  ΡδαΙΙθΓ,  ίοΓ  ΐηβ  ιίδο  οί  ΟΗοίΓδ  αηά  Ο^απΐδίδ.  δρο- 
οΐαΐΐγ  α<3αρ1εά  ίοΓ  Οοη^ΓεςαΙίοηδ  ίη  ννηίεη  Λε  "Οαηι^πθ^ε  Ροίηίεά  ΡΓ&γεΓ 
Βοοίί"  ϊδ  ιΐδεά.    Όεηιγ  8νο.  οίοίη,  3^·  6ά.    ΟΙοΙη  Πηιρ  αιΐ  Ηιΐδΐι,  ι$.  6ά. 

Τηβ  ΡαΓ9,£Γ3,ρη  ΡδαΗβΓ,  αΓΓαη^οά  ίοΓ  Ιηβ  ιΐδβ  οί  ΟΗοΪΓδ  ογ  ιΐιε 
Κί^Ηί  Κεν.  Β.  Ε.  ΥνΕδΤΟΟΤΤ,  Ό. Ό.,  Εοκί  Βρ.  οί  ΒαΛαιη.  Εερ.  4ίο.  5*· 

Τηβ  83,ηΐ6  ίη  ΓΟγαΙ  32ηΐΟ.    ΟΙοΛ,  1$.    ΕεαΙΗεΓ,  ΐί.  6ά. 

ϋοηάοη:   ϋαηιΐνίά^β  ΊνατβΗοηεβ,  Ανε  Μαηα  Εαη(. 
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Τηβ  Ηοπιϊΐίβδ,  τνίίΗ  ναπουδ  Κεαάϊη^δ,  αηά  Ιηε  (^αοΐαίίοηδ  ίτοιη 
Ιηε  ΕαίηεΓδ  £ΐνεη  1εη§£η  ΐη  ίΐιβ  Οπ§ϊηα1  Εαη^πα^εδ.  ΕάιΙεά  ογ 
Ο.  Ε.  Οοκκιε,  Ό.Ό.,  ΙαΙε  Μ&δίεΓ  οί  ̂ δΐΐδ  Γ,οΐΐε^ε.    Όεπιγ  8νο.    ρ.  6ά. 

Τντο  Γοπη»  οί  ΡΓαγβΓ  οί  ΐηβ  ΐίιηβ  οί  ({ΐΐββη  Εΐΐζαοβΐη.   Νο\ν  ΡίΓδί 
Κερήηίεά.    Όεπιγ  ΟεΙανο.  6ά· 

ΤΗΕΟΙιΟαΥ. 

δαγΐη^δ  οί  ίηβ  Ιβτνΐδη  ΓαΙηβΓδ,  οοηιρπδίηβ  Ρϊγ^θ  Αοοΐη  αηά 
ΡεΓεη  Κ.  ΜεΐΓ  ϊη  ΗεθΓε\ν  αηά  Εη^ϋδΐι,  νηίη  ΟϊϋεΣίΙ  Νοίεδ.  Β  γ  Ο. 
Ταυεοκ,  Ό. Ό·,  ΜαδίεΓ  οί  δί  .}οηη'δ  ϋο11ε§ε.    [Νετυ  Εάϋίοη.  ΡνβραΗηξ. 

Τηβ  Ρειίβδϋηίαη  Μίδηηα.  Βυ  λΥ.  Η.  Σο\νΕ,  Μ. Α.  Κογαΐ  δνο.  2  υ. 

0ηα2ΐ§αη  ίΐΌΐη  Ιηβ  Β&ογίοηϊ&η  Ταΐηιηά.    Α  Τπιηδίίΐήοη  οί  ίΐΐθ 
ΊτεαΙίδε  Λνΐίΐι  Νοίεδ,  είε.  ογ  Α.  \ν.  δτκΕΑΝΕ,  Β.Ό.    Όεπιγ  δνο.  ιο,τ. 

Ρδ&ΐηΐδ  οί  ΐηβ  Ρη&πδββδ,  οοηιηιοηΐγ  1αιο\νη  αδ  ίΐιε  Ρδαΐηΐδ  οί 
δοΐοηιοη,  Βγ  Η.  Ε.  Κυεε,  Β.Ό.  αηά  Μ.  Κ.  ;αμε5,  Μ.Α.    Όειπγ  8νο.  15^. 

Τηβ  ̂ ίΐηβδδ  οί  Ηβηηαδ  Ιο  ΐηβ  Γοπγ  αοδρβίδ.  Βγ  Ο.  Ταυεοκ,  Ό.ϋ. 
Μ&δίεΓ  οί  δί  ̂ ηη'δ  Οοΐΐε^ε,  Οαπιοπα^ε.  Εεαρ.  4ίο.  Βιιε^Γ&πι.  ρ.  βά.  ΝεΙ. 

ΓΓα^ϊΐιβηΙδ  οί  Ρηϋο  αηά  ̂ δβρηηδ.   Νε\ν1γ  θάίίεά  ογ  }.  Κενόεε 
Ηακκι5,  Μ. Α.    \νΐ11ι  Ι-ννο  Εαεδίπιίΐεδ.    Όεπιγ  4Ι0.    \2$.  6ά. 

Τηβ  Κβδΐ  οί  ΐηβ  "ννοΓάδ  οί  Βαπιβη :  Α  Οΐιπδίΐαη  Αροαιίγρδβ  οί ίηε  γεαΓ  136  α.ό.    Τΐιε  Τεχί  τενΐδεά  νπίη  αη  ΙηίΓοάυεΙϊοη  ογ  }.  Κενόεε 
Ηακκι5,  Μ.Α.    Κογαΐ  8νο.  δ·5"· 

Τΐιβ  Τβαοηίη^  οί  ΐηβ  ΔροδΐΙβδ.   Νε\ν1γ  εάϊίεά,  \νϊίη  Γαοδίηιϊΐε  Τεχί 
αηά  ΟοηιπιεηίΣίΓγ,  ογ  ].  Κ.  Ηακ.κ.13,  Μ.Α.    Όεπιγ  4-ίο.    2 υ. 

Α  ΟοΙΜΐοη  οί  ΐηβ  Αΐηοδ  Οοάβχ  οί  ΐηβ  81ιβρ1ΐ6Γά  οί  Ηβπηαε. 
Το§είηεΓ  Λνΐίη  αη  ΙηίΓοάυείίοη  ογ  δΡΥΚ.  Ρ.  Εαμβκ.05,  Ρη.Ό.,  ίΓ&ηδΙαΙεά 
αηά  εάίίεά  \νϊίη  α  ΡΓείαεε  αηά  Αρρεηάΐεεδ  ογ  ̂.  Ακμιταοε  Κοβινεον, 
Β.Ό.    Όεπιγ  8νο.  6(ί. 

Τΐιβ  Ρηϊΐοοοίϊα  οί  Οπ^βη.     ΤΗε  Ογθ^  Τβχί  εάΐίεά  ίΓοηι  ίΐΐε 
Μαηυδοπρίδ,  \νϊίη  Οπίίε&Ι  Αρρ&Γ&ίιΐδ  αηά  ΙηαΙεχεδ,  αηά  &η  ΙηίΓοάυοίϊοη 
οη  Ιηε  δοπΓεεδ  οί  ίηε  Τεχί.    Βγ  ̂   Αεμιταοε  ΚοΒίΝδΟΝ,  Β.Ό. 

[Ιη  Ιΐΐ£  Ρηκ. 

ΤΙιβοάοΓβ  οί  Μορδπβδΐϊει'δ  ΟοιηιηβηΙ&Γγ  οη  ΐηβ  Μϊπογ  Ερίδίΐβδ  οί 
δ.  Ραυί.  Τηε  ΕαΙίη  νεΓδΐοη  \νΐίη  ίηε  ΟΓεε^  Ει·&§τηεηίδ,  εάίΐεά  ίΓοηι  ίηε 
Μδδ.  νναΐη  Νοίεδ  αηά  αη  ΙηίΓοάαείίοη,  ογ  ΡΓοίεδδοί"  Η.  Β.  δ\νΕΤΕ,  Ό.Ό. 
νοί.  Ι·,  οοηί&ίηϊη§  Ιηε  ΙηίΓοάυεΙίοη,  αηά  Ιηε  ΟοπιπιεηΙ&ι-γ  νιροη  Οαΐαΐίαηδ — 
Οοίοδδίαηδ.  Όεπιγ  Οείανο.  ιιχ. 

νοίΐΐπΐθ  II.,  οοηίαΐηίη^  Ιηε  ΟοιππιεηΐαΓγ  οη  ι  Τηεδδ&ΐοηίαηδ— Ρηίίειηοη, 
Αρρεηάΐεεδ  αηά  Ιηάίεεδ.  12^. 

Τηβ  Αεΐδ  οί  ΐηβ  ΜαΓΐγΓάοιη  οί  ΡβΓρβΐιια  αηά  Γβΐίοίίαδ ;  ιΐιε  ογι- 
§ίη3.1  ΟΓεεΙί  Τεχί  ηο\ν  ήΐ'δϋ  εάίίεά  ή-οηι  α  Μδ.  ίη  Ιΐιε  Είοπιιγ  οί  Ιηε 
Οοηνεηί  οίίηε  Ηοΐγ  δερπίεηι-ε  αϊ  /ειιΐδ&ίειη,  1>γ  ].  Κενόεε  ΗακκΙ5  αηά δΕΤΗ  Κ.  Οιρεοκό.    Κογαΐ  δνο.  5-Γ· 

Τηβ  ΒϊαΙβδδ&ΐΌη  οίΤαΐίαη.   Βγ     Ε.ενόεε  Ηακκι3,  Μ.Α.  Κογαΐ 
8νο.  5·τ· 

Σοηάοη:   Οαηώτϊάξβ  ν\7ανεΗθΜ5β,  Ανε  Μανία  Σαηε. 



ΤΗΕ  Ο  Α  Μ  Β  ΚΙ  Ό  Ο  Ε  ΌΝΙΫΕΚ3ΙΤΥ  ΡΚΕ53. 

ΤΕΧΤ8  ΑΝΌ  δΤϋΌΙΕδ:  ΟΟΝΤΒΙΒϋΤΙΟΝδ  ΤΟ  ΒΙΒΕΙΟΑΕ 
ΑΝϋ  ΡΑΤΒΙ8ΤΙ0  ΕΊΓΕΚΑΤϋΚΕ. 

Εχϋιείΐ  ογ  ].  Ακμιταοε  ΚοΒίΧδΟΝ,  Β.Ό.,  Εεΐίοτν  ζηά  Αδδϊδίαηΐ  Τιιιογ 
οί  Οητίδΐ'δ  Οοΐΐεσε. 

νοί.  I.  Νο.  1.  Τηβ  Αρο1ο§γ  οί  Αήδίϊάβδ  οη  οβη&ΐί  οί  Ιϋιβ  Οΐιήδΐΐαηδ. 
Εάϊΐεά  ίτοπι  ζ.  δνηΕΟ  Μδ·,  "ννϊΐη  ΙηίΓοάιιείΐοη  &ηά  ΤΓαηδΙαιίοη 
ογ  ].  Κεχόεε  Ηακκι5,  Μ. Α.,  αηά  αη  Αρρεηάίχ  εοηίαϊηϊη^  ιηε 
οηίεί ραη  οί  Ιηε  Οή§ϊηα1  ΟΓεεΙί,  \)γ ].  Ακμιταοε  ΚοΒΙΝδΟΝ,  Β.Ό. 
Ο  επί  ν  8νο.  \_ΚίρΗηίίηξ. 

Νο.  2.  Τηβ  Ρείδδίοη  οίδ.  ΡβΓρβΐαα:  ±6  Ι^ειΐίη  Τεχί  ίΓβδηΙγ 
εάίΐεά  ίτοπι  ιηε  Μαηιΐδοπρίδ  \νϊιη  απ  ΙηίΓοάυείϊοη  αηά  Αρρεηάίχ 
οοηΐαΐηϊη§  ιηε  Οήσΐπαΐ  Εαΐίη  Εοπη  ο£  Ιηε  δείΐΐϊΐαη  Μ&ΓίνΓάοπι ; 
ΐ>γ  ̂.  ΑΚΜΙΤΑ'ΟΕ  ΡνΟΒΙΝδΟΝ,  Β. Ό.     4-Γ·  Νβί* 

Νο.  3.   Τϊιβ  ΙιΟΓά'δ  Ρκιγβτ  ίη  ΐΐιβ  Ε&τΐγ  Οηυτοη :  λνίΐη δρεεΐαΐ  ΝοΙεδ  οη  ιηε  ΟοηίΓονειτΙεά  Οαιίδεδ;  ον  Γ.  Η.  ΟΗΑδΕ.  Β.Ό.. 
ΟηήδΓδ  Οοΐΐε^ε.    =.?.  ΝεΙ. 

Νο.  4.    Τϊιβ  Ρη@αΐ@η£6  οί  ΗβΓ&οΙβοη :  ίηβ  Ογ6θ1^  Τεχί 
\νίιη  &η  ΙηίΓοάαείίοη  ϋν  Α.  Ε.  Βκοοκε,  Μ. Α.,  Εε11ο\ν  οί  Κίη§'δ 
Οο11ε§ε.   4-Γ·  Νβί. 

νοί.  II.  Νο.  1.  Α  δίυάγ  οί  Οοάβχ  Ββζ&β:  Ε>γ  Τ·  Κενϊ>ει  Ηακκι8, 
Μ.  Α.    7Λ  6^·  Ν<*· 

Νο.  2.  Τϊιβ  Τβδίεαηβηΐ;  οί  Αοπώαηι.    Βν  Μ.  Κ.  Τλμεξ. 
Μ.  Α.,  Λνϊιη  απ  Αρρεηάίχ  εοηΐ£ΐηίησ  Τιτ&ηδίαΐΐοηδ  ίτοηι  ΐηε  ΑΓαοϊε 
οΓ  ιηε  Τεδίαπιεηΐδ  οί  ΑθΓ3.η&πι,  Ιδααε  αηά  ̂ εοο,  ον  λΥ.  Ε.  Βακνε5, 
Β.Ό.  5*· 

Τϊιβ  ίο11θλνίη§  ΣίΓβ  ίη  οοιιτδβ  οί  ρΓβραταΙΐοη  : 

Τηβ  Κυΐβδ  οί  Τγβοηίπδ :  ίτεδηΐγ  βάίίθά  6οπι  Λβ  Μ85., 
\νϊιη  αη  εχαηιίηαΐΐοη  οί  ηΐδ  τνϊΐηεδδ  Ιο  Ιηε  Οΐά  Εαιίη  ΥεΓδίοη  :  \>γ 
Γ.  Ο.  Βυκκιττ,  Μ. Α. 

Αροοιγρηα  Αηββάοΐα :  οοη£Είηίη§  ίηε  Εαϊίη  ΥεΓδίοη  οί  ΐηε 
Αροοαίνρδε  οί  Ραυί.  ιηε  Αροεαίνρδεδ  οί  ιηε  λ'ΪΓ§ΐη,  οί  δεάιταοη,  οί Ζοδίπιαδ,  <χε.:   \>γ  Μ.  Κ.  Ταμε>.  ΜΙΑ. 

Τηβ  Ηοηιβήο  Οβηίοηβδ:  Τ.  Κεχόεε  Ηακκι9,  Μ. Α.. 
ϋηίνεΓδίΐν  ΕεοΙυΓεΓ  ΐη  Ραΐ^εο^ταρην. 

Τηβ  ΟιΐΓβίοηίειη  δγιί&ο  Οοδρβίδ:  Γβ-βόίΐθά  λνίίΗ  α  ηβπ·  ΐΓαηδ- 
Ιαΐϊοη  ΐηΐο  ΕηςΙίδΗ :  ον  Κ.  Ε.  ΒΕΝ5ΕΥ,  Μ. Α.,  Εογ(1  Α1ηιοηεΓ?δ ΚεαάεΓ  ΐη  ΑΓαοίο. 

ΤβΓίηΙΙίαηηδ  άβ  Οογοπο,  Βϋϋϋβ.  άβ  δρβοΐαουϋδ,  άβ  Ιάοΐοΐ&ΐτία 
\νίΐη  Αηα^δϊδ  αηά  Εη^ϋδη  ΝοΙεδ,  \>γ  Ο.  Ουκκ,ΕΥ,  Ό.Ό.  Οτοντη  8νο.  5-· 
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ώ&ηοΐΐ  ΐΓβηβΒί  Ερϊδοορϊ  ί^άηηβηδίδ  ΙίοΐΌδ  φΐίηφίβ  αάνβΓδΗδ 
Η3εΓβ8β8,  βϋάΐί  λ/ν.  λ¥ιθΑΝ  Ηακυευ,  δ.Τ.Β.  Οο11ε§ϋ  Κβ^αϋδ  οϋπι 
δοεηίδ.    2  νοίδ.    Όεηιγ  Οοίανο.  ιδ,τ. 

Τηβορηίϋ  Ερίδοορί  Αηϋοοηβηδίδ  Ιιίοπ  ΤΓβδ  αά  Αηίοίγοαπι.  Εάίόίι 
Ρι-οΐε^οπιεηίδ  νεΓδΐοηε  Νοίυΐίδ  Ιηάΐεΐοιίδ  ίηδίηιχίΙ;  ΟυυΕί,Μυδ  Οιι,δΟΝ 
ΗυΜΡΗΚΥ,  δ.Τ.Β.    Ροδί  Οείανο.  5*. 

Τηβορηγίαοϋ  ΐη  Εναη^βϋιιιη  8.  Μειϋΐΐδβί  ΟοπιιηθηΙαππδ.  Εάίίεά 
ογ  \ν.  Ο.  ΗυΜΡΗΚΥ,  Β.Ό.    Όεηιγ  Οείανο.  7·*· 

Μ.  Μίηαοϋ  Γβΐίοίδ  Οοΐανίπδ.  Τηβ  ίεχί  ηθ\ν1γ  Γβνίδβά  Γγοιώ  ίηε 
οή^ίηαΐ  Μδ.  ννϊίη  αη  Εη^ΚδΙι  ΟοηιπιεηίαΓγ,  Αηαίγδΐδ,  ΙηίΓοάνιοίΐοη,  αηά 
(ϋορίοιίδ  Ιηάίεεδ.    Β  γ  Η.  Α.  Ηοι,όεν,  ΕΕ.Ό.    Ου.  8νο.    7·*·  6ά 

8.  Απδίϊη  αηοΐ  ηίδ  ρΐαοβ  ϊη  Ιηβ  ΗίδΐοΓγ  οί  Οηπδΐίαη  Τηοιΐ£Μ. 
Βεήΐ£  Ιηε  Ηηίδεαη  Ι,βοΙυΓβδ  ίοΓ  1885.  Βγ  \ν.  ΟϋΝΝίΝΟΗΑΜ,  Ό. Ό. 
Όεπιγ  8νο.    ΒιιεΙζΓαπι,  \2χ.  6ά. 

λ¥θΓΐεδ  οί  Ιβααο  Βαιτονν,  οοπιρατεά  τνίίη  ίηε  οπ§ίηα1  Μδ8  Α 
ηεΑΛτ  Εάίίΐοη,  βγ  Α.  Ναριεκ,  Μ. Α.    ο.  νοίδ.    Όεπιγ  8νο.  $5. 

ΤΓβαίΐδβ  οί  ίηβ  Ρορβ'δ  δαρΓβπιαογ,  αηά  α  ΌίδοουΓδβ  οοηοεπιίη^ 
ίηε  υηίίγ  οί  Λε  Οηπιχη,  βγ  I.  ΒΑΚ.κο\ν.    Όεπιγ  8νο.    η*.  6ά. 

δβίβοΐ  ΰίδοοαΓδβδ,  βγ  ]οκν  5μιτη,  ΙαΙε  Εεΐίοτν  οί  (^ιιεθηδ'  Οοΐ- 1ε§ε,  Ο&ττώήάξβ.  Εάϊίεά  1>γ  Η.  Ο.  ΛνιΐΛίΑΜδ,  Β.Ό.,  Ι&ΐβ  ΡιτοίβδδΟΓ  οί 
Αγλοιο.    Κογαΐ  Οοίανο.    7·*"·  6ά, 

ΡβαΓδοη'δ  Εχροδΐΐίοη  οί  Ιΐιβ  ΟΓββά,  εάίίεά  βγ  Τεμρεε  Οηευαε- ιλεκ,  Β.Ό.    ̂ ϊά  Εάϊίίοη  Γενΐδεά  ογ  Κ.  δίΝΚΕΚ,  Ό.Ό.    Όεηιγ  8νο.  12*. 

Αη  Αηαίγδίδ  οί  ίηβ  ΕχροδϊΙΐοη  οί  ίηβ  ϋΓββά,  ν^πηοη  βγ  Λβ  Κ.ί§ηί 
Κεν.  ΕαίηεΓ  ίη  Οοά,  }οην  ΡΕΑΚδΟΝ,  Ό.Ό.  Οοπιρΐΐεά  \>γ  \ν.  Η.  Μιιχ, 
Ό.Ό.    Όεπιγ  Οοίανο.  5·*· 

ϋβ  01)1ί^3,1ϊοηβ  ΟοηδοίβηίίδΒ  ΡΓδΒίβοϋοηβδ  άεοεπι  Οχοηϋ  ίη  δοηοΐα 
Τηεοΐο^ΐεα  ηαΗί8ε  α  Κοβεκτο  δΑΝϋΕΚδΟΝ,  δδ.  ΤηεοΙο§ΐ36  ΐΐιϊάετη 
ΡΓοίεδδΟΓε  Κε^ίο.  ΛΥίΛ  Εη^ΐίδΐι  ΝοΙεδ,  ϊηε1νΐ(ϋη§  αη  αοπά^εά  ΤΓαηδΙα- 
Ιϊοη,  ογ  \ν.  \ΥΗΕν^Εΐ.ι.,  Ό.Ό.   Όεηιγ  8νο.  7·^· 

ΙιβοίιΐΓβδ  οη  Βίνίηίίγ  άεΙίνεΓθά  ίη  ΐΐιβ  ΙΙηίνεΓδίΐγ  οί  0»ηιΐ3Γίά§θ. 
Βγ  }οην  Ηευ,  Ό.Ό,  ΤηΐΓσ!  Εάΐίΐοη,  \>γ  Τ.  ΤυκτοΝ,  Ο.Ό.,  Ιαίε  Εοκί 
ΒΐδΙιοροίΕΙγ.    2  νοίδ     Όεηιγ  Οοίανο.  ΐξ{. 

ΟδΒδαΓ  ΜοΓ^αη'δ  ΙηνβδΙί^αΙίοη  οίίηβ  Τπηίίγ  οί  ΡΙαΙο,  αηά  οί  ΡΗϋο ^άδευδ.   2ηά  Εσ!.,  τενϊδεά  ϊ>γ  Η.  Α.  Ηοι,όεν,  ΕΕ.Ό.    Ογ.  8νο.  .μ 

ΟηπδΙ  ΐηβ  Ιιΐίβ  οί  Μβη.  Βθίη§  Λο  Ηυίδβαη  ΕεοίαΓβδ  ίοΓ  ιδδδ. 
Βγ  Κεν.  Η.  Μ.  δτΕΡΗΕΝδΟΝ,  Μ.  Α.    ΟΐΌ\νη  8νο.    7$.  6ά. 

ΟοηιρΙβίβ  ΟαίαΙο^ηΰ$  /οηυανάεά  οη  αρρίήαΗοη. 

δ,οηϊιοη:  €.  ].  (ΖΙ.ΑΥ  ανό  50Ν8, 
ΟΑΜΒΚΙΟΟΕ  υΝίνΕΚδΙΤΥ  ΡΚΕδδ  λνΑΚΕΗΟυδΕ, 

ΑΥΕ  Μ  Α  ΚΙ  Α  ΙΑΪΪΕ. 














